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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του  Ν.3054/2002  (230A΄)  «Οργάνωση  Πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  230Α΄),  όπως

τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το  π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ

190Α/16.9.2013). 

3. Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και

της  Τράπεζας  της  Ελλάδας,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής

Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  και  άλλες  επείγουσες

διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

4. Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις», Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από

το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄).

6. Του π.δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

7. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

8. Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)».

9. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή

της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012». 

11. Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013

–  2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.4046/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Του ν. 4412/2016 (147Α΄) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, του  ν.4441/2016

(227Α’) «Απλοποίηση  διαδικασιών  σύστασης  επιχειρήσεων,  άρση  κανονιστικών  εμποδίων  στον

ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,  το άρθρο 50, του ν.4446/2016 (240Α΄) «Πτωχευτικός Κώδικας,

Διοικητική  Δικαιοσύνη,  Τέλη-Παράβολα,  Οικειοθελής  αποκάλυψη φορολογητέας  ύλης  παρελθόντων

ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο

46 του ν.4447/2016 (241Α΄) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

13. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας

και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, ή Π.Δ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.   
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Β. Τις Αποφάσεις:

1. Την  αριθ.6303/9.9.2016 Απόφαση  του  Προέδρου  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  περί  «Ορισμού

Αναπληρωτών Προέδρου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 3165Β/3.10.2016). 

2. Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β’/23-01-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για τη

προστασία του περιβάλλοντος.

3. Η Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου

θέρμανσης.

4. Η Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β’/5-9-2003): Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου

θέρμανσης.

5. Η Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993): Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως.

6. Η Κ.Υ.Α.  81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991) :  Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών

αερίων και σωματιδίων.

7. Η Κ.Υ.Α.  18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996): Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας

96/1/ΕΟΚ.

8. Την  αριθ.  316/2010 Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  &

Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  και  Προστασίας  του  Πολίτη,  περί

«Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,

προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 501Β’)

όπως τροποποιήθηκε  με  την αριθ.  94/2012 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας

του Πολίτη περί «Τροποποίησης της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/2012)«Προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων, προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ» προς

εναρμόνιση  με  την  οδηγία  2011/63/ΕΕ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της  1ης  Ιουνίου  2011  «για  την

τροποποίηση  με  σκοπό  την  προσαρμογή  της  στην  τεχνική  πρόοδο  της  οδηγίας  98/70/ΕΚ  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και

ντίζελ (147/2.6.2011). 

9. Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ 3698Β  /16.11.2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ. «Έγκριση Τυποποιημένου

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79, παρ.4, του ν.4412/2016 (147Α),  για τις

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

10. Την  αριθ.6937/7.10.2016/13.10.2016  (ΑΔΑ:  Ω6ΕΥΟΞΑ0  –  67Γ) Απόφαση  Δημοσιονομικής

Δέσμευσης του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

11. Την αριθ. 199865/23.11.2016/Β2 (ΑΔΑ: ΨΟΤΣ4653ΠΣ-ΤΤ1) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,

Έρευνας & Θρησκευμάτων «΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη

(ΚΑΕ 1611) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

12. Την αριθ.  96/20.12.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  (Θέμα 4ο) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας  (Α.Δ.Α.:6ΩΝΣΟΞΑ0-Τ3Π)  «Τροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης Τακτικού

Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης». 

13. Την αριθ.96/20.12.2016/22.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΘΡΣΟΞΑ0-Ν3Ω) Απόφαση (Ανακλητική) του Τμήματος

Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

3

17PROC005673116 2017-01-03



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

14. Την αριθ.  96/20.12.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  (Θέμα 4ο) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας  (Α.Δ.Α.:Ω287ΟΞΑ0-6ΒΓ)  «Συγκρότηση Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

με  έργο  την  Διενέργεια  Συνοπτικού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  Πετρελαίου

Θέρμανσης  για  τις  εγκαταστάσεις  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  στην  Λαμία,  στα  Ψαχνά  και  στο

Καρπενήσι».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες  προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης  για την ανάδειξη

αναδόχου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ενότητα (κατηγορία),

σύμφωνα  με  τον  τόπο  παράδοσης ή  για  το  σύνολο  του  Διαγωνισμού, για  την  «Προμήθεια

πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις  εγκαταστάσεις  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας,  στα  Ψαχνά,  στο

Καρπενήσι και στη Λαμία», από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως εξαντλήσεως του

συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Συνολικός  Προϋπολογισμός  2017:  έως  εξαντλήσεως  του  ποσού  των  74.400,00€  με  Φ.Π.Α.  24%,

(Κ.Α.Ε.1611α)

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ – ΛΑΜΙΑ.

Προϋπολογισμός: 40.000,00€ με Φ.Π.Α. 

Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ – ΨΑΧΝΑ.

Προϋπολογισμός: 24.400,00€ με Φ.Π.Α. 

Γ΄ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

Προϋπολογισμός: 10.000,00 με Φ.Π.Α. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ενότητες ή για το σύνολο του Διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης:

Ως  κριτήριο κατακύρωσης,  ορίζεται  το  ποσοστό  έκπτωσης % επί  των τιμών του τιμολογίου

εφαρμοζόμενο στη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης του  πετρελαίου θέρμανσης κατά

την  ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή  προσδιορίζεται  από την  Δ/νση  Παρατηρητηρίου  τιμών  &

τιμοληψιών  υγρών  καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  για  την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα

γίνει η παράδοση του  πετρελαίου θέρμανσης.

Η κατάθεση των Προσφορών θα γίνει ως ακολούθως:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις Προσφορές τους – συνοδευόμενες από αίτηση – σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο     έως 17.1.2017 και ώρα  10:00π.μ., στην έδρα της

Αναθέτουσας Αρχής, 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται ως απαράδεκτες.  
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Με την υποβολή της Προσφοράς, θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους

όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή

της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του

συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής επιστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με

την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  μέχρι  την

προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 16.1.2017 και ώρα 14:00μ.μ. Δεν

θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και

ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Το Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για

το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την 17.1.2017 και ώρα 10:00π.μ.  στο

Κτίριο,  του  Νέου  Διοικητηρίου,  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  στη  Λαμία,  από  την  Επιτροπή

Διενέργειας του Διαγωνισμού που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν  είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες

από  την  επόμενη  της  ημέρας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ενώ δύναται  να  παραταθεί,  εφόσον

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τη λήξη του, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακών ημερών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

1. Τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Το τεύχος της διακήρυξης.

Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων αυτής

προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται: 

στον  ιστότοπο   http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα  Διαύγεια),  όπως  προβλέπεται  στην

περίπτωση  16,  του  άρθρου  2,  του  ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112Α),  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

http://info.teiste.gr/,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/, στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα

με τον Ν. 4013/2011.

Ακολουθεί το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

5
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1  ο   : Δικαίωμα Συμμετοχής.          

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  ή σε τρίτες χώρες που

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς

σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης. 

(β)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον  δραστηριοποιούνται

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

6

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
«Προμήθεια  Πετρελαίου  Θέρμανσης  για  τις  εγκαταστάσεις  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς

Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, και στο Καρπενήσι».

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης  το ποσοστό έκπτωσης % επί των

τιμών του τιμολογίου εφαρμοζόμενο στη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης

του   πετρελαίου  θέρμανσης  κατά  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή

προσδιορίζεται  από  την  Δ/νση  Παρατηρητηρίου  τιμών  &  τιμοληψιών  υγρών

καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφέρεια

Στερεάς  Ελλάδας   και  για  την  συγκεκριμένη  περιφερειακή  ενότητα  του  νομού

όπου θα γίνει η παράδοση του  πετρελαίου θέρμανσης.

 .

C.P.V.  09135100-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
έως  εξαντλήσεως  του  ποσού  των   74.400,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Φ.Π.Α. 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τακτικός Προϋπολογισμός έτους  2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από  την  ημερομηνία  υπογραφής  έως εξαντλήσεως  του  ποσού  των

74.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%. .
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ταχυδρομικώς: μέχρι την   16.1.2017 και ώρα 14:00μ.μ.

Αυτοπροσώπως: μέχρι την  17.1.2017, ώρα 10.00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία   

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, 

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 

τηλ. 22310 – 60110, 22310 – 60161 και 22310 – 60158.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(δ)  κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της

παρούσης 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 2  ο     :   Κατάρτιση - Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς - Γλώσσα Διαδικασίας. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία

που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο  φάκελος  της  προσφοράς  θα  πρέπει  κατά  την  κατάθεσή  του  να  συνοδεύεται  από  αίτηση

συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στην  οποία  ο  προσφέρων  αναφέρει  τα  πλήρη  στοιχεία

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να

παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και

τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος

εκπρόσωπος  οφείλει  κατά  το  στάδιο  του  διαγωνισμού  που  θα  παρευρεθεί  να  καταθέσει

αυτοπροσώπως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η

γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  άλλους  διαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντά  του,  ο

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και

τις  οποίες  έχουν  χαρακτηρίσει  ως  εμπιστευτικές.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή

του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα

με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της

σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση1.  Τυχόν

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα

συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική

1
 Παρ. 3, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

7
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19842 (Α' 188). 

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3,   και η

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα

αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά

αλλοδαπή Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα-εταιρικά  ή  μη  –  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική4.

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και  του αναδόχου, θα

γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία

διερμηνέων.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (σε όλες τις βαθμίδες της)

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε

καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την

ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)».

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

στη Λαμία, στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: « 17.1.2017»

Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή.
  

                             

2
παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16. 

3
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984.

4
 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16.

8
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος

περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο

93 του Ν.4412/16). 

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρο 94 του

Ν.4412/16) .

γ.  Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ο  οποίος

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της

παρούσας διακήρυξης (άρθρο 95 του Ν.4412/16) .

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 3  ο     : Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Εντός  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  τα  αναφερόμενα

κατωτέρω:

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

στην οποία:

1. Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της

προσφοράς (120 ημέρες).

2. Δηλώνεται  ότι  η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα  με  τους όρους της παρούσας διακήρυξης  της

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3.  Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Β.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Οικονομικού  Φορέα  για  το  διυλιστήριο  ή  την  εταιρεία  εμπορίας

πετρελαιοειδών τύπου Α από το οποίο θα προμηθευτεί τα καύσιμα. 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του διυλιστηρίου ή της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών τύπου Α περί

συμμόρφωσης των προς προμήθεια καυσίμων με τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης,

καθώς και με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Δ. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5 6 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ,

το οποίο αποτελεί   αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης αυτής,  ως συνημμένο Παράρτημα  Α και

συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς  στις ακόλουθες ενότητες του7 ):    

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 

5
 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : http://www.eaadhsy.gr/ και http://www.hsppa.gr/

6
 Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  (Απόφαση  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)   Το  ΤΕΥΔ  το  οποίο  αποτελεί  πρότυπο  τεύχος  με  δεσμευτική  ισχύ,

σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στην  παρ.  5  του  άρθρου  53,  χρησιμοποιείται  υποχρεωτικά  από τις  αναθέτουσες  αρχές  σε  διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των

οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 . Οι αναθέτοντες

φορείς  του Βιβλίου ΙΙ  του ν.  4412/2016 δύνανται,  σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 281,  να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περίπτ. (α) και (β) του

άρθρου 235.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                  Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

                  Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο.

                 Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ   :   Λόγοι αποκλεισμού. 

                  Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες. 

                  Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

                  Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα.  

ΜΕΡΟΣ   IV   : Κριτήρια επιλογής. 

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

ΜΕΡΟΣ VI   : Τελικές Δηλώσεις.

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του Τ.Ε.Υ.Δ.:

 Δηλώνεται  ότι μέχρι  και  την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί  με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73

του Ν.4412 / 2016, ήτοι:

 Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  κατά  το  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  Της  24ης  Οκτωβρίου  2008  για  την  καταπολέμηση  του

οργανωμένου εγκλήματος.

 Δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της

δωροδοκίας  στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

μελών  της  Ένωσης  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

 Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

7
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):    Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  οι αναθέτουσες

αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία

των θυμάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ

του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013.

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους   δεν τελούν σε κάποια από τις

αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της  παρ. 4, του άρθρου 73, του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.:

δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους

δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

 Δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις

λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της  παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας

οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.

 Δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι  ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κυρίας  και

επικουρικής), αναφέροντας  όλους τους φορείς  στους  οποίους  καταβάλουν εισφορές  κυρίας  και

επικουρικής ασφάλισης, καθώς  και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

τους.

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού είναι  εγγεγραμμένοι  στο οικείο  Επιμελητήριο,  ορίζοντας  ρητά την επωνυμία  του

Επιμελητηρίου και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά  κατονομαζόμενες),

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα,

με  το  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Επιμελητήριο  ή  ότι  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό

επάγγελμα,  κατά  περίπτωση  (δεν   αφορά   συνεταιρισμούς).  Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα,  δηλώνουν ότι  είναι  εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας

εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής

τους,  ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του  Επιμελητηρίου  ή  των  επαγγελματικών  οργανώσεων

αντίστοιχα,  καθώς και  το  αντικείμενο  των δραστηριοτήτων που ασκούν,  προκειμένου για  νομικά

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

 Δηλώνεται  ότι μέχρι  και  την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν  σε  αποκλεισμό από

διαγωνισμούς  βάσει  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,

Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  αρμόδιου  για  θέματα  καταπολέμησης

διαφθοράς,  καθώς  και  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του  Ν.

4412/2016.  Εάν  η  ποινή  του  αποκλεισμού  επιβλήθηκε  για  ορισμένο  χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

(αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την

επαγγελματική τους ιδιότητα.

Γ.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων:

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93

περ.  δδ  του  Ν.  4412/2016  ,απαιτείται συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή   έγγραφη

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. 

Γ.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων:

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου,

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου

εκπροσώπου  καθώς  και  του  τυχόν  αντικλήτου  του  στο  διαγωνισμό  (εκτός  εάν  η  εξουσία  προς

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί

κατά τις κείμενες διατάξεις). 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε

περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,

ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται

ονομαστικά,

iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής)  που αναλαμβάνει  κάθε μέλος της ένωσης στην

εκτέλεση της προμήθειας,

iv. τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου εκπροσώπου της

ένωσης για το διαγωνισμό και  τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη

στοιχεία επικοινωνίας,

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης,

vi. ότι  τα  μέλη  της  ένωσης  που  υπέβαλαν  προσφορά  ευθύνονται  αλληλεγγύως,  αδιαιρέτως  και  εις

ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,

vii. ότι  σε  περίπτωση  που  επιλεγούν  ως  Ανάδοχοι,  θα  συστήσουν,  εφόσον  τους  ζητηθεί  από  την

Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,

viii. ότι  η  κοινοπραξία θα συσταθεί  με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει  η  παρούσα διακήρυξη

διαγωνισμού,  ή  η  εταιρεία  θα  συσταθεί  με  σκοπό  μεταξύ  άλλων  την  προμήθεια  που  προβλέπει  η

παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού

μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την

τήρηση των όρων της σύμβασης.
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Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως:

1.     Για  Ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  με  τη  μορφή  Ανωνύμου  Εταιρείας  (ΑΕ)  ή  Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):

α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει

η  αρχική  καταχώρηση  της  εταιρείας,  καθώς  και  οι  τυχόν  μεταβολές  που  έχουν  επέλθει  στο  νομικό

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

2.     Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

3.     Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

α)  Ανάλογα  με  τη  μορφή  τους,  αντίστοιχα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  με  αυτά  που

αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και  το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και  οι  λοιπές πληροφορίες και

στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.

β)  Σε  περίπτωση που το  οικείο  κράτος δεν εκδίδει  κάποιο  έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που

ζητούνται  πιο  πάνω,  ή  που  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  αυτό  μπορεί  να

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η

ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην

κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται  ότι  στην συγκεκριμένη  χώρα δεν

εκδίδονται  τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω

νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

4.     Για φυσικά πρόσωπα:

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς και τις μεταβολές του.

5  .    Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί  με την

προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προσφέροντα  που

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισήμανση:  Σε  ότι  αφορά  στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  και  αναφορικά  με  το  χρόνο  υποβολής  και

θεώρησης των ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

Οι  ως  άνω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών

ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημέρας  υποβολής  των  προσφορών και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι

Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Σημείωση 1: 

Η υποχρέωση υποβολής τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  του άρθρου 79

(παρ.  4)  του  Ν.4412/2016,  περί  μη  έκδοσης  τελεσίδικης  καταδικαστικής  απόφασης  αφορά  σε  κάθε

πρόσωπο που είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),

τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 4  ο  : Περιεχόμενο Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς.

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο

«Παράρτημα Β» της παρούσας.

Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατό  λόγω  του  μεγάλου  όγκου  να

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις

ίδιες ενδείξεις. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται

οικονομικά στοιχεία. 

Άρθρο 5  ο  : Περιεχόμενο Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς – Προσφερόμενη Τιμή.

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους συμμετέχοντες

του εντύπου που επισυνάπτεται  στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»         

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία

της προσφοράς. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α. αυτό θα διορθώνεται από την

αρμόδια Επιτροπή.

Σε  περίπτωση  ύπαρξης  διαφορών  μεταξύ  των  αντιτύπων  της  οικονομικής  προσφοράς  κατισχύουν  τα

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται ότι τα

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αρμόδια επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και  να διευκολύνουν κάθε

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.

Προσφερόμενη τιμή – Υπολογισμός έκπτωσης. 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ . Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης.

3. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις

%).Το ποσοστό έκπτωσης,  στα εκατό (%),  υπολογίζεται  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά,

μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και

αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. 

Η νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Παρατηρητηρίου τιμών &

τιμοληψιών  υγρών  καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  για  τη

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα

γίνει η παράδοση του  πετρελαίου, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63, ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. 

Η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη προσφερόμενη έκπτωση, επί της τιμής της κάθε κατηγορίας, στον

προμηθευτή  που θα προσφέρει  το  μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης κατά  τα ειδικότερα αναφερόμενα

ανωτέρω. 

Άρθρο 6  ο  : Αποσφράγιση και  Αξιολόγηση των Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου. 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας

του  διαγωνισμού  και  της  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  αυτού  (Επιτροπή),  παρουσία  των

15

17PROC005673116 2017-01-03



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

2. Η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

i. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

ii. Μονογράφονται  οι  φάκελοι  με  τις  ενδείξεις  "Δικαιολογητικά  Συμμετοχής",  "Τεχνική

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

iii. Αποσφραγίζεται  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και  μονογράφονται  τα

δικαιολογητικά  συμμετοχής.  Ελέγχεται  η  πληρότητα  και  η  ορθότητα  των  δικαιολογητικών

συμμετοχής,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στη  διακήρυξη.  Σε  περίπτωση  που  τα

δικαιολογητικά συμμετοχής δεν γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται  ο φάκελος της τεχνικής

προσφοράς. 

iv. Για  τις  προσφορές,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έγιναν  αποδεκτά,

αποσφραγίζονται  οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,  μovoγράφovται και  σφραγίζονται

από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική

προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). Ελέγχεται  η πληρότητα και  η ορθότητα του

φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

v. Οι  φάκελοι  των  oικovoμικώv  προσφορών αποσφραγίζονται  μετά  την  ολοκλήρωση  της

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών.  Οι φάκελοι των

oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των

δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών,  δεν  απoσφραγίζovται,  αλλά

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς

ή  εφόσον  έχει  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  ενδίκων  μέσων  κατ’  αυτής  ή  έχει

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Αυτοί  που δικαιούνται  να παρευρίσκονται  στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η

κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώριση  σε  πρακτικό  α)  όσων  υπέβαλαν  προσφορές,

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των

στοιχείων  της  τεχνικής  προσφοράς  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  γ)  των  οικονομικών

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων

οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της

διακήρυξης.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  ίδια  ακριβώς  τιμή.  Στην  περίπτωση  αυτή  η

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών

των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 (παρ. 1), του Ν. 4412/2016).

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Κατά

της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.4412/16,  η  προθεσμία
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άσκησης της οποίας είναι  πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  αξιολόγησης των προσφορών,  σε  κάθε

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Άρθρο 7  ο  : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας  του

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών8, σε σφραγισμένο φάκελο

σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά

προβλέπονται  στο  άρθρο  80  του  Ν.  4412/2016, τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  την

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:

α. Οι Έλληνες Πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,  ότι  δεν έχουν εις βάρος τους

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73

του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της

δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η

από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις

επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  η  δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

8
 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1).
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε

αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  και

αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι  της επίδοσης της ως άνω σχετικής

ειδοποίησης.

β. Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ειδικά η απαίτηση προσκόμισης

του ποινικού μητρώου θα  αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη

του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

γ. Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα

ή πιστοποιητικά,  ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  ως άνω αναφερόμενες  περιπτώσεις,  δύναται  να

αντικατασταθούν  από  ένορκη  βεβαίωση  του  ενδιαφερόμενου,  ή  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη

βεβαίωση  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι Ενώσεις Προσφερόντων που Υποβάλλουν Κοινή Προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε

(15) επιπλέον ημέρες.

Αν,  κατά  τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που δηλώθηκαν είναι

ψευδή  ή  ανακριβή,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον

προσφέροντα που υπέβαλε το  αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη η
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προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται

στον προσφέροντα που υπέβαλε το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και  74 του Ν.4412/16,  ο προσωρινός ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε  το  αμέσως  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω

κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με τη σύνταξη πρακτικού από το

αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  για  τη  λήψη

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας

κατά  τις  ανωτέρω  παραγράφους  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των

παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  άρθρου  105  του  Ν.

4412/2016.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των

πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  σε  κάθε

προσφέροντα, εκτός από τον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 8  ο  : Κρίση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:

i. Κατακύρωση  της  προμήθειας  για  ολόκληρες  τις  ποσότητες  ή  για  μεγαλύτερες  ή  μικρότερες

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016.

ii. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και

106 του Ν.4412/2016.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 117, του Ν.4412/2016 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για

τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Άρθρο 9  ο  : Σύναψη Συμφωνητικού.

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις

βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  και  από  τις

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική

πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από

την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας  την  προβλεπόμενη  εγγύηση

καλής εκτέλεσης.

Σχέδιο  συμφωνητικού  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  στο  «Παράρτημα  Δ»  αυτής.  Το  Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή,

με  την  οποία  συμμετείχε  αυτός  στον  διαγωνισμό  και  η  οποία  έγινε  αποδεκτή  με  την  κατακύρωση  του

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση

της προσφοράς του προμηθευτή.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η

κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  το  αμέσως  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης.  Αν

κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία

ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 10  ο  : Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 11  ο  : Εκτέλεση της Σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  επιβάλλεται  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του

περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της

Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Τροποποίηση  των  όρων  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στα άρθρα132 και 201 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202

του Ν.4412/2016:

i. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,

ii. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
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iii. έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  κυρώσεις  ή

εκπτώσεις,

iv. εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 12  ο  : Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου στον ανάδοχο θα γίνει,  μετά την οριστική,  ποιοτική και  ποσοτική

παραλαβή των ποσοτήτων πετρελαίου από την Επιτροπή παραλαβής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που θα

οριστεί για τον σκοπό αυτό. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά

Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Άρθρο 13  ο  : Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου – Κυρώσεις.

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5, του άρθρου 105, του ν.4412/2016 (ήτοι εάν ο ανάδοχος

δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία),

β) σε  περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206

του ν.4412/2016.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204, του ν.4412/2016).

3. Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο προς παροχή

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων

προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 74, του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 14  ο  : Μονομερής Λύση της Σύμβασης.

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, του Ν.4412/2016,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133, του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15  ο  : Εγγυήσεις.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή

να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και  Δανείων με  παρακατάθεση σε  αυτό  του

αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων,  αν δεν είναι  διατυπωμένα στην

Ελληνική,  θα συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.  Σε  περίπτωση

προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα

δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72, του Ν.4412/2016). Ο χρόνος ισχύος

της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά τρείς (3) μήνες.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται

αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός

Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας,

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των

συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης πλέον

τρείς (3) μήνες.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016.

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης υπάρχει στο «Παράρτημα Γ».

Άρθρο 16  ο  : Διοικητικές Προσφυγές – Ενστάσεις.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι και πέντε (5) ημέρες

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 221, του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  μετά την άπρακτη πάροδο της

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με

την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει  δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό

όργανο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221, του Ν.4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των

άρθρων  203,  206,  207,  213,  218  και  220 να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την

ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, το σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.

Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική

προσφυγή.

Διοικητικές  προσφυγές  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους,  εκτός  από  τους  λόγους,  που

αναφέρονται ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται

της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το

οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

Άρθρο 17  ο  : Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού.

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη

διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση

τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν

στην Ελληνική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία κατά την

διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική

γλώσσα.

Άρθρο 18  ο  : Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται  από την Ελληνική και  Νομοθεσία και  κάθε διαφορά που θα προκύψει

μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η

γενικά  τις  σχέσεις  που  δημιουργούνται  από  αυτή,  θα  λυθεί  από  τα  εδρεύοντα  στο  Νομό  αρμόδια

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται

μεταξύ τους.

Άρθρο 19  ο  : Λοιπές Διατάξεις.

1. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από

οποιαδήποτε δημόσια αρχή για αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

4. Για  ό,  τι  δεν  προβλέπεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη,  εφαρμόζονται  οι  περί  προμηθειών  του  Ν.

4412/2016 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

                                                                                                               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

                                                                                                              Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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«  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

(άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (147Α΄)
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  9    και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι  δυνατή η αδιαμφισβήτητη

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/

αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [55266]

- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Θωμάς Καραγιάννης, Ευαγγελία Καραγιώργου

- Τηλέφωνο: 22310 – 60161, 22310 – 60158.

- Ηλ. ταχυδρομείο: tm-prom@teiste.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://info.teiste.gr/

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΆ, ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΊΑ - 09135100-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [55266]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [3]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:27/3.1.2017

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  Τ.Ε.Υ.Δ.  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

9
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο

αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι10 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση11;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο
κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριμένων
οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει  ισοδύναμο
πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά  περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

α) [……]

β)  (διαδικτυακή διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]

10
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται

11
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής,  της  6ης  Μαΐου 2003,  σχετικά με  τον ορισμό των πολύ μικρών,  των μικρών και  των μεσαίων

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή  επιχείρηση: επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 10  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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βασίζεται  η  εγγραφή ή  η  πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοi:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον  αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
από κοινού με άλλους12;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΤΕΥΔ  από  τους  άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

12
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα.

Κατά περίπτωση, αναφέρετε  το  όνομα και  τη  διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά  με  την  εκπροσώπηση  (τις  μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ13 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι,  επισυνάψτε  χωριστό  έντυπο  ΤΕΥΔ  με  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις

ενότητες Α και  Β του παρόντος μέρους και  σύμφωνα με  το  μέρος  ΙΙΙ,  για  κάθε  ένα  από τους

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο

της  ποιότητας  Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το

μέρος  IV  για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού.

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες14

13
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί  φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες .”

14
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας

28
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση15·

2. δωροδοκία16·17

3. απάτη18·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες19·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας20·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων21.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου22 το οποίο είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

του περιβάλλοντος.

15
 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

16
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

17
 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).  Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),

«Κύρωση και  εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για  τη διαφθορά  και  του  Πρόσθετου  σ΄  αυτήν  Πρωτοκόλλου» (αφορά σε

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

18
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

19
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και  3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης  Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

20
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,

σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ

166/Α) “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της  χρηματοδότησης  της

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”

21
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για

την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων

αυτής και άλλες διατάξεις.".

22
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

29
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ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται  ανωτέρω (σημεία 1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [……][……][……][……]23

Εάν ναι, αναφέρετε24:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],σημείο-(-α): [   ],λόγος(-οι):[
]

β) [……]
γ)  Διάρκεια  της  περιόδου  αποκλεισμού  [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]25

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)26;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν27:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
όλες  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά
την  πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης28, στην Ελλάδα και
στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

23
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται

24
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

26
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση

(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

27
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

28
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του

που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2

δεύτερο εδάφιο). 

30
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Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής
απόφασης;
-  Η εν λόγω απόφαση είναι  τελεσίδικη και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
τις  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας
τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων   κατά  περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;29

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):

[……][……][……]30

Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό

παράπτωμα.

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι

29
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η

παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’

εξαίρεση,  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας  του περιβάλλοντος ή/και   όταν ο

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής

ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

30
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

31
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου31; Εάν  ναι,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του  παρά  την  ύπαρξη  αυτού  του  λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις32 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας,  θα δύναται
να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας
και  των  μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε
συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας  υπό  αυτές  αυτές  τις
περιστάσεις33 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα34;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα
που λήφθηκαν: 
[..........……]

31
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα

της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

32
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ

2016/7).

33
 Άρθρο 73 παρ. 5.

34
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68

παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων35,  λόγω
της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα  φορέα  ή  έχει  με  άλλο  τρόπο
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης36;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια37 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης  ,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,

[] Ναι [] Όχι

35
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

36
 Πρβλ άρθρο 48.

37
 Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
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β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.

Ο οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί

να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα Α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών

ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς

καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που

αναφέρονται38, εκτός εάν :

α)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει  τη  δυνατότητα  να λάβει  τα σχετικά δικαιολογητικά

απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται

δωρεάν39.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε  δικαιολογητικά  των πληροφοριών τις  οποίες  έχω υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους

σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

38
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014.

39
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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«  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που

υπολογίζεται  από την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  καθώς και  για  τον

χρόνο  που  αποδέχθηκαν  οι  συμμετέχοντες  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους.  Σε  περίπτωση

αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  α  ,'  της

παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για

το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα  ίσο  με  την  προβλεπόμενη  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης

ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να

επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε  όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η

διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί

οικονομικοί φορείς.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97, του Ν.4412/2016.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  .

Οι  προδιαγραφές  του  πετρελαίου  θέρμανσης  (φυσικά  και  χημικά  χαρακτηριστικά)  καθορίζονται  από  τις

ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με

αυτές των Κρατικών διυλιστηρίων. Ειδικότερα: 

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο

θέρμανσης,  το  οποίο  προορίζεται  να  χρησιμοποιηθεί  σε  καυστήρες  εγκαταστάσεων  θέρμανσης

σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι

μίγμα  υδρογονανθράκων  καθαρό,  διαυγές  και  δε  θα  περιέχει  νερό  ή  άλλες  ξένες  ύλες  σε  ποσοστά

μεγαλύτερα  από  τα  προβλεπόμενα  από  την  απόφαση  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  467/2002

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι

αποστάγματα  πετρελαίου  ή  προϊόντα  πυρόλυσης  ή  και  μίγματα  αυτών  σε  τέτοιες  αναλογίες,  ώστε  να

πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα

είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται

στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου,  σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο

πετρελαίου.  Ο  χρωματισμός  και  η  ιχνηθέτηση  του  πετρελαίου  θέρμανσης  γίνεται  σύμφωνα  με  την
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προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

«Πίνακας 1»

Όρια Μέθοδοι

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου

Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται

EN ISO 3675 EN 
ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης % m/m - 0,30 EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) Κλάση 3 EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο % m/m 0,20 EN ISO 14596 EN 

ISO 8754 EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 6 EN ISO 3104

Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 
1998

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την 

απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

«Πίνακας 2»

 Όρια Μέθοδος

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α Κατηγορία Β ελέγχου

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) oC - -5 EN 116
Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 ASTM D 

5950 ISO 3016

Όπου:

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) :  Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους.
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Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

«Πίνακας 3»

Πρότυπο Τίτλος
EN 116

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.
EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 
3405:1998) Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash.

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).
EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating -

U- tube method.
EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 

Martens closed cup method.
EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF 

method.
EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive 

XRF method (ISO 14596:1998).
EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - 

Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).

ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016 Determination of pour point of petroleum products.
ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Οι  αρμόδιες  κατά  τόπους  Επιτροπές  Παραλαβής  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  έχουν  το  δικαίωμα  να

διενεργούν  ποσοτικό  έλεγχο  και  να  ζητούν  χημικές  αναλύσεις,  προς  διαπίστωση  της  ποιότητας  και

καταλληλότητας του προς προμήθεια πετρελαίου.

Η  δειγματοληψία  πετρελαίου  θέρμανσης  γίνεται  σύμφωνα   με  τις  απαιτήσεις  της  13/85  απόφασης του

Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων ΕΝ ISO 3170 ή ΕΝ ISO 3171 και τα

δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοιώτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή

Υπουργική Απόφαση 548/1998(ΦΕΚ 127/Β/18-02-1999)

ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 

Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά και  ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της

σύμβασης  μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος,  ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες,  με

ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των κτιρίων, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην

Λαμία, στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών μετά από σχετική τηλεφωνική

ειδοποίηση. 
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί πετρέλαιο θέρμανσης τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες

για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από τις

αρμόδιες κατά τόπους επιτροπές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου

αυτού.
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«  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ»

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Αριθ. …….. Λαμία  

Ευρώ (€)

 

ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας

3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,

παραιτούμενοι  από  το  ευεργέτημα  της  δίζησης  και  της  διαίρεσης,  υπέρ  του/της

…………………………………………………………………………………………………………………………

…6 

μέχρι του ποσού……………………………………………………………………………………………Ευρώ7. 

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε

απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση…………………….8.

Από  την  εγγύηση  αυτή  θα  απαλλάξουμε  τον  παραπάνω  για  τον  οποίο  έχουμε  εγγυηθεί  μετά  την

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας

και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού

της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την

έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και  μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας, ανεξάρτητα από

τυχόν αμφισβητήσεις,  αντιρρήσεις  ή ενστάσεις της εταιρείας και  χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της

απαίτησής σας.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την

ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα

ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  που  έχει

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με τιμή

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6: Αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία

όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας

και αφορά το σύνολο της σύμβασης. 

7: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

8:Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

«Για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων του

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι».

Στη Λαμία σήμερα την  ……………………………………….… μεταξύ:

Αφενός  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ», το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, σύμφωνα

με  το  π.δ.  100/2013  (ΦΕΚ  135Α/5.6.2013),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ.  127/2013  (ΦΕΚ

190Α/16.9.2013)  και εδρεύει στη Λαμία  (3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία), με

Α.Φ.Μ:  997502348,  Δ.Ο.Υ.:  Λαμίας  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τους  Αναπληρωτές   Προέδρου

αυτού, κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΗΜΑΚΗ,

και αφ ετέρου δε του …………... με Α.Φ.Μ. …………..της Δ.Ο.Υ. ……….   κάτοικο ……………..., οδός

……………………………………….., με Α.Δ.Τ. ……………..…. Α.Τ. …………….…

Την ………………2017  ημέρα …………………. και ώρα …………… διενεργήθηκε στην Λαμία, κατόπιν

νόμιμης  και  σύννομα  δημοσιευμένης  διακήρυξης  και  ενώπιον  αρμόδιας  επιτροπής  Διαγωνισμών,

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου

θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, στα

Ψαχνά και στο Καρπενήσι. 

Συνολική Προϋπολογισμός: έως εξαντλήσεως του ποσού των 74.400,00€ Συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα ήταν η

χαμηλότερη τιμή, δηλαδή υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη

μέση τιμή πώλησης              , στο πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό αυτό,  πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και  η πιο πάνω αναφερόμενη εταιρεία  με  την

επωνυμία  ".............………",  ……………………………..,  στην  οποία  στη  συνέχεια  και  ύστερα  από

εισήγηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  προς  την  Συνέλευση  και  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.

………………… σχετική απόφαση αυτής, της κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός επειδή προσέφερε

το  υψηλότερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  %  χωρίς  Φ.Π.Α.  επί  της  εκάστοτε  νόμιμα

διαμορφούμενης  μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στην  περιφερειακή ενότητα του

νομού όπου θα γίνει η παράδοση του  πετρελαίου θέρμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το πρώτο συμβαλλόμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ»  (καλούμενο  στο  εξής  «Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας»)  αναθέτει  στον  δεύτερο  συμβαλλόμενο

……………………….. (καλούμενο στο εξής «Προμηθευτής» ή «Ανάδοχος») και αυτός αναλαμβάνει την

προμήθεια πετρελαίου που του κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή ως εξής:
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Άρθρο 1  ο  : Αντικείμενο – Ισχύς Σύμβασης. 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των

αναγκών  όλων  των  κτιρίων  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας  στην  Λαμία,  στα  Ψαχνά  και  στο

Καρπενήσι, για  χρονικό  διάστημα  από την  υπογραφή της  έως εξαντλήσεως του  συμβατικού

οικονομικού αντικειμένου. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις

του ν.4412/2016, β) οι όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 2  ο   :Ποιότητα Πετρελαίου Θέρμανσης. 

Η ποιότητα του Πετρελαίου Θέρμανσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ποιοτικές προδιαγραφές των

Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους. 

Οι  αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να  διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και  να ζητούν

χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας του υπό προμήθεια πετρελαίου. 

Άρθρο 3  ο   : Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδοθεί στις δεξαμενές των κτιρίων του Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας στην

Λαμία, στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του

Τ.Ε.Ι.,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  παρούσας  και  έως  εξαντλήσεως  του  συμβατικού

τιμήματος, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών

μετά από σχετική τηλεφωνική ειδοποίηση. 

Άρθρο 4  ο   :Ποσότητα – Τιμή. 

Η παραπάνω τιμή ανά λίτρο θα υπολογίζεται  ύστερα από την αφαίρεση, από την μέση τιμή λιανικής

πώλησης, του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού έκπτωσης ……. που έχει

συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων με την νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής

πώλησης,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  από  την  συγκεκριμένη  Π.Ε.  του  Νομού  όπου  θα  γίνει  η

παράδοση του  πετρελαίου, χωρίς Φ.Π.Α., κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως τούτο επιβάλλεται

από το άρθρο 63, ν. 4257/2014 (93Α).

Στην  περίπτωση  που  θα  ισχύσει  αγορανομική  τιμή  λιανικής  πωλήσεως,  η  ανωτέρω  έκπτωση  θα

υπολογίζεται επί της τιμής αυτής. 

Άρθρο 5  ο   : Κρατήσεις.

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
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1. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή

πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στην συγκεκριμένη Π.Ε. του Νομού όπου θα γίνει η παράδοση

του  πετρελαίου, χωρίς Φ.Π.Α., ανέρχεται σε (............%). 

2. Στην ανωτέρω τιμή δεν επιτρέπεται καμία πλέον προσαύξηση πλην των επιβαλλόμενων υπέρ

τρίτων κρατήσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6  ο  : Τρόπος – Χρόνος Πληρωμής.

Η πληρωμή του δευτέρου των συμβαλλομένων θα γίνεται  μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων

πώλησης  και  εφόσον  οι  αρμόδιες  κατά  τόπους  επιτροπές  παραλαβής  του  Τ.Ε.Ι.  Στερεάς  Ελλάδας

βεβαιώσουν   την  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  και  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παραπάνω

σύμβασης με την σύνταξη των σχετικών  Πρωτοκόλλων  Παραλαβής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Προμηθευτή, η δε

δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 και τον Κ.Α.Ε. 1611α.  

Άρθρο 7  ο  : Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους

επιτροπές  παραλαβής  στις  εγκαταστάσεις  των  κτιρίων  του  Τ.Ε.Ι.  στην  Λαμία,  στα  Ψαχνά  και  στο

Καρπενήσι.  Ο προμηθευτής αναλαμβάνει  την υποχρέωση να προμηθεύει  ανελλιπώς και  κανονικά τις

ζητούμενες, ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. 

Περιορισμός των ζητούμενων για παράδοση ποσοτήτων πετρελαίου μπορεί  να εφαρμοστεί  μόνον σε

αδυναμία που οφείλεται  σε ανάλογο περιορισμό των παραδιδόμενων από τα διυλιστήρια ποσοτήτων

πετρελαίου προς τον προμηθευτή. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποχρεούται ο προμηθευτής στην κανονική παράδοση των ζητούμενων κάθε

φορά ποσοτήτων πετρελαίου. 

Η  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής,  σε  περίπτωση  αμφιβολίας,  μπορεί  να  ζητήσει  από  τις  αρμόδιες

Υπηρεσίες δειγματοληψία πετρελαίου, σύμφωνα με την, από τις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα

Τροφίμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικασία. Τα δείγματα θα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή ή

του αντιπροσώπου του και η αξία τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Σε περίπτωση παραλαβής είδους

ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο

κυρώσεις.

Άρθρο 8  ο  :Τροποποίηση της Σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε

όμως,  τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  δύναται  να  γίνει  μόνο  εγγράφως  και  θα

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με

προφορική συμφωνία.
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Άρθρο 9  ο   : Εγγυήσεις.

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την ακόλουθη

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5% επί  της συμβατικής αξίας  ΜΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.  

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

1

Η εγγύηση αυτή επέχει  θέση ποινικής ρήτρας και  θα αποδοθεί  ύστερα από την πλήρη και  κανονική

εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης  αυτής  με  την  οριστική,  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του

πετρελαίου θέρμανσης καθώς και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μονομερή

δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι.,

κατά την απόλυτη κρίση της Διοικήσεώς του κρίνει  ότι  η Σύμβαση δεν έχει  εκτελεστεί  εμπρόθεσμα ή

σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.  Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη

είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  των  επίσημων Κρατικών  φορέων,  ότι  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  που

προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και είναι κατάλληλα

για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται για

την άμεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που προμήθευσε, με δικά του έξοδα. 

Άρθρο 10  ο  : Κυρώσεις. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις

του Ν.4412/2016 και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις

ή ρήτρες.  Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται,  θα στηρίζονται  πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των

αρμόδιων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την καλή τήρηση των όρων αυτής της

Σύμβασης, όπου θα αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του προμηθευτή.

Άρθρο 11  ο  :Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών.

1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Προμηθευτής καταβάλλουν

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και  των

χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι  τα Ελληνικά

Δικαστήρια της Έδρας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 12  ο  . Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις.

Ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη  σύμβαση  ή  μέρος  αυτής  χωρίς  την
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έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε

Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13  ο   : Λοιποί Όροι.

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει  ανεπιφυλάκτως ότι  αποδέχεται  όλους τους όρους που αναφέρονται  στην

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των

οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις

που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση.  Φέρει  δε  (εις  ολόκληρον  αλληλεγγύως)  και  απεριορίστως  την

ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά

τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της

σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3. Τέλος,  και  τα δύο συμβαλλόμενα  μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση,  ότι  αποδέχονται  όλους  τους

παραπάνω όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι,  συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και

αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι.

Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

Για τον Προμηθευτή                                                                      Για το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

45

17PROC005673116 2017-01-03



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ε»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ……………….%

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και

δηλώνω  το  ποσοστό  έκπτωσης,  που  προσφέρω,  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται  στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών

Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  &  Ανταγωνιστικότητας,  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

http://www.fuelprices.gr.  Πέραν  της  τιμής  που  θα  προκύψει  μετά  την  αφαίρεση  του  προσφερόμενου

ποσοστού έκπτωσης καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιμής,

αύξηση φορολογίας ή εισφορών, μεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας  μέχρι την

ολοκλήρωση της σύμβασης.  Με την Οικονομική μου Προσφορά δεσμεύομαι  ότι  θα μεταφέρω και  θα

παραδώσω, όπου μου ζητηθεί, την ποσότητα καυσίμου που θα παραγγείλει το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

εντός  48  ωρών  από  την  σχετική  ειδοποίηση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  στοιχεία  της  παρούσας

διακήρυξης. Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών. 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

46

17PROC005673116 2017-01-03

http://www.fuelprices.gr/


i17PROC005673116 2017-01-03


	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
	Προϋπολογισμού έως εξαντλήσεως του ποσού των 74.400,00€ Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

	ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
	Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ενότητες ή για το σύνολο του Διαγωνισμού.

