ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

13/2016

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 134.343,65€
(166.586,13

ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού.
β) Τεχνική Έκθεση
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Έχοντας υπόψη
1. Τον Ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006.
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)
Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

«Εθνικό

Σύστημα

Ηλεκτρονικών

9. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
11. Τη με Αρ.Πρωτ. Π1/542/4-3-2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
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12. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και της διατάξεις
13. Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
14. Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
15. Τη με αριθμό 182/22-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας για την
δημοπράτηση της προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών».
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοιχτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για το έτος 2017:

Όπως αναφέρεται στην καταγραφή ειδών του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης
09134100-8, 09132100-4, 09135100-5,
09211000-1.
Όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της συνημμένης μελέτης
Όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης
134.343,65 € (166.586,13 με Φ.Π.Α.)
Κ.Α. 25/02/01, 25/02/02, 25/02/03,
25/02/04,25/02/05, 25/04/00, 64/00/00,
64/00/01, 64/00/02, 64/00/03, 64/00/04,
64/00/05, 64/00/06, 64/00/07, 64/00/09,
64/00/13, 64/00/98, 64/08/00
Ίδιοι πόροι

Περιγραφή είδους
Κωδικοί αριθμοί του αρχείου Ειδών του ΕΠΠ
Ποσότητα
Μονάδα μέτρησης
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

Προϋπολογισμός 2016 ΔΕΥΑ Καβάλας

Πηγή Χρηματοδότησης

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Διαδικτυακός τόπος
υποβολής προσφοράς

Ημερομηνία ανάρτησης
της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία
έναρξης υποβολής
προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
αύξων αριθμός
συστήματος 38315

ΔΕΥΤΕΡΑ
6-02-2017
ώρα 10:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ
8-02-2017
ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ
2-03-2017
ώρα 10:00 π.μ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13
και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως
περιγράφεται στο Κεφάλαιο Γ, Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού.
Στην διακήρυξη περιέχονται τα εξής:
α) Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού
β) Υποχρεώσεις σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή προσφορών
γ) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
δ) Αποτέλεσμα - κατακύρωση
ε) Παράδοση – παραλαβή – πληρωμή
στ) Πληροφορίες
ζ) Δημοσίευση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα οριζόμενα ως συμβατικά στοιχεία, με βάση τα οποία θα γίνει η κατακύρωση και η
παροχή των υπηρεσιών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :
• Η Σύμβαση, όπως αυτή θα υπογραφεί με την έγκριση του αποτελέσματος.
• Η Διακήρυξη.
• Έντυπο Προσφοράς.
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
• Η Τεχνική Περιγραφή.
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο τεύχος της
συνημμένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης αυτής.
2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Α. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
5

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 2-03-2017 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/2110.102013), και στο Π.Δ. 118/2007.
Β. Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα
θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Γ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις ( 4 ) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 9-03-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του
αναθέτων φορέα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

3.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα
β) νομικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προμηθευτών
δ) συνεταιρισμοί
3.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Συμμετέχοντες) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρα διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) , αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται
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με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
3.3 Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία, σε
μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α παρ. Β.1α. του Π.Δ. 118/2007, το Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα φορέας εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας , είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί –
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή . Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής , πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ανέρχεται στο 0,5% του
προϋπολογισμού με ΦΠΑ για κάθε ομάδα ( ένας πίνακας ) χωριστά, ή επί του συνόλου ( όλοι
οι πίνακες ).
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ...
Κατάστημα ...
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ ...
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………
(και ολογράφως)
…………………………………………………
υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ …………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ΔΕΥΑΚ
για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
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 των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει οτι είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά με το δημοπρατούμενο αντικείμενο
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης
του και ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. δωροδοκία,
iii. απάτη,
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 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. Στην Υπεύθυνη δήλωση,
θα δηλώνονται και όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
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7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης,
των τευχών δημοπράτησης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη, είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, εγκεκριμένα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι
ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα
στα τεύχη της μελέτης.
11. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε
δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της ΔΕΥΑΚ περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού
β)

Οι αλλοδαποί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ανέρχεται στο 0,5% του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ομάδα ( ένας πίνακας ) χωριστά, ή επί του συνόλου ( όλοι οι
πίνακες ).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ...
Κατάστημα ...
(Δ/νση
οδός-αριθμός

ΤΚ

–

τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ ...
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………
(και ολογράφως)
…………………………………………………
υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………………………,
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οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ …………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ΔΕΥΑΚ για
την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
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 των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Επισημαίνεται και εδώ ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την
υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ.
38152/25-06-2009).
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3)
και (4) όπως αυτές περιγράφονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ελλήνων πολιτών.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ)

Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον καταστατικό της εταιρείας από το
οποίο θα προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση (αφορά τις εταιρείες).
Επισημαίνεται και εδώ ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την
υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ.
38152/25-06-2009).
δ)

Οι
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συνεταιρισμοί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ανέρχεται στο 0,5% του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ομάδα ( ένας πίνακας ) χωριστά, ή επί του συνόλου
( όλοι οι πίνακες ).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ...
Κατάστημα ...
(Δ/νση
οδός-αριθμός

ΤΚ

–

τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ ...
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………
(και ολογράφως)
…………………………………………………
υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ …………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ΔΕΥΑΚ
για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
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 των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους
ε)

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, ισχύει ότι:
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

4) Άλλα δικαιολογητικά
Για την συμμετοχή των προμηθευτών στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον η υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 , με την οποία δηλώνεται ότι:
α) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης , ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου και ότι δεν έχουν υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β) ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
γ) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη στη
ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ .
2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, περί του χρόνου παράδοσης των υλικών εντός 5
εργάσιμων ημερών από την παραγγελία
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα
προέλευσης των προσφερομένων υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής τους.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, επί ποινή
αποκλεισμού.
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και
οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται
υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
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δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
στ) Η ποιότητα των προϊόντων.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται
προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
2.1 Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ. 118/2007 .
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο) φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο) φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ].
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
2.2 Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο) φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στα τυπικά κριτήρια και της Τεχνικής
Προσφοράς, όπως περιγράφονται σε όλη την παράγραφο Α ( ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) , της παρούσας διακήρυξης .
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Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εν λόγω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα
με το ανωτέρω σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης, το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013)
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η Υπηρεσία μπορεί να κάνει δεκτές και προσφορές που αφορούν ένα ή περισσότερα από
τα ζητούμενα είδη.
2.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα ( Συμμετέχοντα ) .
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.
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Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς
την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
*(υπο) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
3) Τιμή προσφοράς
Α) Οι προσφορές δίνονται :
α) Για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης , αμόλυβδη βενζίνη), σε ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό
Καβάλας του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας ή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 του Ν. 4257/2014, 41 του ΕΚΠΟΤΑ και 13 του Ν.
3438/2006, όπως ισχύουν. (Σε περίπτωση που τα δελτία πιστοποίησης μέσων τιμών καυσίμων
εκδίδονται από την αρμόδια αρχή εβδομαδιαία και όχι ημερησίως, η έκπτωση θα υπολογίζεται στην
εβδομαδιαία μέση τιμή που προκύπτει από τα δελτία αυτά).
β) Για τα λιπαντικά διαφόρων τύπων , σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης του δημοπρατούμενου
είδους και συνολικά για τη ζητούμενη ποσότητα. Οι τιμές προσφοράς, δεν μπορούν σε καμιά
περίπτωση να υπερβαίνουν στο σύνολο τους τις αντίστοιχες τιμές του Τεύχους Προϋπολογισμού
Μελέτης.
Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά,
η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Β) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το τμήμα που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό,
σύμφωνα με τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Καβάλας. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.
Δ) Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό
(%) για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο
της προμήθειας (πετρελαιοειδή) ή ανά κατηγορία δημοπρατούμενων ειδών δηλαδή υγρά καύσιμα
και λιπαντικά διαφόρων τύπων.
Ε)Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
ΣΤ) Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, για
λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
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αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη (ενδεικτική τιμή) για το αντίστοιχο υπό
προμήθεια είδος.
Για Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη διακήρυξη) 1% για το πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,9720€ (0,9720X1%)= 0,9623 €.
Επειδή η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
Παραρτήματος, σε μορφή .pdf.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : σε περίπτωση διαφωνίας των τιμών που δηλώνονται στο
σύστημα με τις τιμές που δηλώνονται στο έντυπο καταλογίζεται ως έγκυρη η τιμή που
δηλώνεται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
4) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειμένου να αξιολογηθούν.
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
3. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
4. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Υποβαλλόμενα
με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία
διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός
έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως
ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα
από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
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5) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται
ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
6) Υποβολή προσφορών
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την
κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα)
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
7) Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
1. Εγγύηση συμμέτοχης στο διαγωνισμό
α) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων για το σύνολο
ορίζεται σε 0,5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (είδη ή
ομάδες όπως προβλέπεται στον κριτήριο ανάθεσης), το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων
τμήματος/ων.
β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
βα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και
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ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
βγ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑ Καβάλας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει
να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμέτοχης στον παρόντα διαγωνισμό ορίζεται
σε τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
β) Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
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9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑ Καβάλας που έχει συνάψει τη
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της
απλής έγγραφης ειδοποίησης.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑ Καβάλας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον
μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης.
3. Εγγυήσεις Ενώσεων : Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή
περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της
αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων, όταν κατατίθενται εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής από κάθε μέλος της Ένωσης, το άθροισμα των εγγυητικών αυτών
επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα
πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
4. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών
Ο Αναθέτων φορέας ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που
προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο
ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω
διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η
πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση - ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται
από τον διαγωνισμό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
8) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Η τιμή προσφοράς, ισχύει και δεσμεύει τους προμηθευτές για το έτος 2017 και έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του επόμενου έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισθέντος ποσού.
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1. Αποσφράγιση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό
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όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις
9/03/2017 και ώρα 10:00, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα του αναθέτοντα
φορέα ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο που έχει κωδικό
πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ο οποίος θα εισαγάγει, παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης,
τους κωδικούς.
3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
στους συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής δεν καταστεί δυνατή
την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται
για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή
είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.
2. Αξιολόγηση προσφορών
Α. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 9/03/2017 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω
των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του αναθέτοντος φορέα, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράνιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολονητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοιτων οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω
των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να λάβουν γνώση
των τιμών που προσφέρθηκαν.
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Β. Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών του κατά περίπτωση Αναθέτοντα Φορέα.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από τον αναθέτοντα φορέα
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Ο Αναθέτων Φορέας εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από τον αναθέτοντα
φορέα του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς
για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
** Η πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω εξειδικεύεται ως κάτωθι:
1. Αποσφραγίζεται και ο φυσικός φάκελος που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και
μονογράφονται από την επιτροπή τα περιεχόμενα του.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά,
ελέγχει αυτά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών καταγράφεται στο 1ο Πρακτικό του
διαγωνισμού ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
2. Ακολουθεί η αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Το αποτέλεσμα
της τεχνικής αξιολόγησης καταγράφεται στο 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Τα πρακτικά του διαγωνισμού 1ο και 2ο (που αφορούν το Α στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού),
αποστέλλονται στο ΔΣ για έγκριση. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Επί
της απόφασης οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ή προσφυγή όπως
προσδιορίζεται αντίστοιχα στο Ν.4412 αρθ. 100 παρ. 4.
3. Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αποσφραγίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
και προβλεπόμενα στην διαδιακασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού
συντάσσει το 3ο Πρακτικό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Β στάδιο
διαγωνισμού), το οποίο διαβιβάζεται στο ΔΣ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος. Η
απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Επί της απόφασης οι συμμετέχοντες
μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ή προσφυγή όπως προσδιορίζεται αντίστοιχα στο Ν.4412
αρθ.100 παρ. 4.
Γ. Πρόσκληση νια υποβολή δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου»
Γ.Ι. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια
του διαγωνισμού συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών ενστάσεων ή προσφυγών, η ΔΕΥΑ
Καβάλας ειδοποιεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
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αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των
ακόλουθων δικαιολογητικών:
• α) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαννελματικού η Εμπορικού Μητρώου, σε ισχύ,
που τηρείται στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
• β) Αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 6.4 της παρούσας. (Ν.4412 αρ.73.1). Σε περίπτωση που το
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να
επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
• ν) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από
τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
• ε) Πιστοποιητικό Φορολονικης ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι σε ισχύ
I. την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθώς και
II. την ημερομηνία υποβολής των μετά απο την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου για κατακύρωση.
στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν και αφορούν την περίπτωση (I)
έχουν λήξει κατά την υποβολή τους, σύμφωνα με την περίπτωση (II), απαιτείται η
προσκόμιση και των επικαιροποιημένων.
Ειδικότερα δε ανά οικονομικό φορέα υποβάλλονται:
ΕΔΑΦΙΟ (1) Οι'Ελληνες Πολίτες (φυσικά πρόσωπα):
α) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου
β) Αποσπάσματος του σχετικού μητρώου
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
ε) Πιστοποιητικό φολορογικής ενημερότητας
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολονητικά εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι ενκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα
σχετικά πιστοποιητικά.
ΕΔΑΦΙΟ (2) Οι Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα):
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους.
Τα δικαιολογητικά εκδίδονται ως βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους, από την οποία
και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
ΕΔΑΦΙΟ (3) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά η αλλοδαπά :
Ολα τα παραπάνω δικαιολονητικά των ΕΔΑΦΙΩΝ 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
I. το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά:
- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
II. Πιστοποιητικά των ορνανισμών κοινωνικής ασφάλισης
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
ΕΔΑΦΙΟ (4) Οι ενώσεις επαννελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην Ένωση.
Γ.2. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολονητικά του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο πρωτόκολλο
της επιχείρησης, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά).
Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
1. Η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (για την παρούσα: ΔΕΥΑ
Καβάλας -ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
3. Ο τίτλος της προμήθειας καθώς και ο αριθμός μελέτης.
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4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φάξ,
κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)
5. Η ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί.
Στην ανωτέρω περίπτωση η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 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.
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα των τευχών της μελέτης του διαγωνισμού.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης που έχουν
χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών.
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από αναθέτοντα φορέα, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014,
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για τον
αναθέτοντα φορέα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Η κατακύρωση τελικά νίνεται στον προμηθευτή με την μεναλύτερη έκπτωση ανά Ομάδα επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που
υπάρξουν ισότιμες προσφορές ο προμηθευτής θα επιλεγεί με δημόσια κλήρωση.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καβάλας, μετά από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής.
Ε.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά περίπτωση ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή πράξεων του
αναθέτοντα φορέα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά απο τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν.4412/16, με την κατάθεση του προβλεπόμενου απο το νόμο παράβολο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντα φορέα, αν η ένσταση-προσφυγή γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΣΤ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, (σύμφωνα με το
άρθρο 316 του Ν.4412/2016) η ΔΕΥΑ Καβάλας προσκαλεί ηλεκτρονικά τον ανάδοχο μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη Εγγύηση
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας διακύρηξης και τα τυχόν δικαιολογητικά
- πιστοποιητικά για τα οποία απαιτείται επικαιροποίηση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά θα υποβληθούν και
ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση ή δεν
προσκομίσει τα αναφερόμενα στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή (ακολουθούμενης
της διαδικασίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών «προσωρινού
αναδόχου»).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Εικότερα :
α. Το συμφωνητικό καταρτίζεται από την ΔΕΥΑ Καβάλας και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Για την ΔΕΥΑ Καβάλας η σύμβαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν
και την προσφορά του μειοδότη, δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
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 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους
 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
 Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα
 Την συμφωνηθείσα τιμή
 Τον τόπο , τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών
 Τον τρόπο παραλαβής
 Τον τρόπο πληρωμής
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος (εφόσον προβλέπεται)
γ. Σε περίπτωση κατακύρωσης του δημοπρατούμενου έργου σε Ένωση επαγγελματιών είναι
αναγκαίο για την υλοποίηση της σύμβασης, να αποκτήσουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις του κράτους μέλους της EE όπου βρίσκεται η εγκατάσταση τους. Για το
σκοπό αυτό κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να υποβληθεί από την ανάδοχο Ένωση
συστατική πράξη, από την οποία να προκύπτει ότι έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με τη
νομική μορφή, που προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης της.
δ. Διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή του. Δύναται δε
να παραταθεί, με τους ίδιους ακριβώς όρους αυτού, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της
μελέτης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τότε. Για
την ΔΕΥΑ Καβάλας η εν λόγω παράταση εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ κατόπιν
εξουσιοδότησης του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ζ. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ _ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Η ΔΕΥΑ Καβάλας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά
τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή
αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα
συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά
στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με
υπόθεση του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν
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υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν
παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της ΔΕΥΑ Καβάλας ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η
σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα
έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτηση του.
6. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).
Η. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
1.Χρόνος – τρόπος παράδοσης
Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις
τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, για τα μεν καύσιμα από τις αντλίες του προμηθευτή
μετά από έγγραφη εντολή προμήθειας από την αρμόδια Υπηρεσία για τα δε ελαιολιπαντικά εντός 5
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας στις ακριβείς θέσεις που θα
υποδεικνύονται εκ των προτέρων από την Υπηρεσία και όπως αναφέρεται στην Συγγραφή
υποχρεώσεων.
2.Παραλαβή των υλικών
Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και
υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ τα εν λόγω είδη
κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή
των με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.Στα καθήκοντα
των μελών της προηγούμενης Επιτροπής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποσότητας και του τρόπου των παρεχόμενων υλικών και γενικά η τήρηση των όρων της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο.
3.Τρόπος πληρωμής
1. Η αξία των υλικών θα πληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών για τα καύσιμα και εντός
ενενήντα (90) ημερών για τα ελαιολιπαντικά μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
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επιτροπή , με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
2. Η υποβολή του τιμολογίου πληρωμής δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως
του κατά περίπτωση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας. ποσοστό 0,06% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να
προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τον ιστότοπο της ΔΕΥΑ Καβάλας www.deyakav.gr
(πεδίο Διαγωνισμοί/Προμήθειες) αλλά και από τον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ και του
ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες,
πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Ι ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονομικές ή δημοπρασιών εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας, δύο ημερήσιες τοπικές και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Περίληψη
της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ www.deyakav.gr και στο Επιμελητήριο Καβάλας, ενώ ολόκληρη
η διακήρυξη στους δικτυακούς τόπους του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ.
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον Ανάδοχο (Ν. 3548/2007 &
Ν. 3801/2009). οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απ’ αυτόν απαραίτητα κατά
την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ξανθόπουλος Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95 Οκτανίων, πετρέλαιο
κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου,
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Κριτήριο κατακύρωσης για την ΟΜΑΔΑ Α (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο
θέρμανσης) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Καβάλας (βάση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
Οι υπό προμήθεια ποσότητες ανά είδος έχουν ως εξής :
1. Ομάδα Α Υγρά Καύσιμα (96.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, 16.450 λίτρα βενζίνη
αμόλυβδη, 10.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης).
Κριτήριο κατακύρωσης για την ΟΜΑΔΑ Β είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά στον σύνολο της Ομάδας.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και Νόμους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 134.343,65 € χωρίς
ΦΠΑ.

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο Σύνταξας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS XANTHOPOULOS
Ημερομηνία: 2017.02.06
16:38:21 EET

Ξανθόπουλος Νικόλαος

Μποζάνης Νκόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1°/ Αντικείμενο της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους σύμφωνα με
τους οποίους θα εκτελεστεί η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα,
μηχανήματα έργου, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, λοιπά μηχανήματα και κτίρια της ΔΕΥΑ Καβάλας.
Άρθρο 2°/ Ισχύουσες διατάξεις Είδος, Ποσότητα, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προμέτρηση και
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην
Προμέτρηση-Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που αποτελούν τη συνταχθείσα μελέτη.
Άρθρο 3°/ Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς- Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην Φάκελο Τεχνικής προσφοράς τους
-επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναφερόμενα αντίστοιχα ανά ΟΜΑΔΑ.
α. ΟΜΑΔΑ Α (Υνρά Καύσιμα)
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:
1. το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους
καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του.
2. ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε. Ε.
3. ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στις τεχνικές
προδιαγραφές
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
β. ΟΜΑΔΑ Β (Ελαιολιπαντικά
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται:
1. το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η κατασκευή και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του.
2. ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε. Ε.
3. ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία στις τεχνικές
προδιαγραφές
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
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δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Άρθρο 4°/· Τρόπος Καθορισμού μέσης λιανικής τιμής καυσίμων
Η έκπτωση στην τιμή που θα δοθεί για τα υγρά καύσιμα:
1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων
2. Πετρέλαιο κίνησης για οχήματα
3. Πετρέλαιο θέρμανσης
θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Καβάλας (βάση του παρατηρητηρίου τιμών
καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, που θα προκύπτει
μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο Σύνταξας

Ξανθόπουλος Νικόλαος

Μποζάνης Νκόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ
Καβάλας πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά
Διυλιστήρια (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από
το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων
κρατών μελών της Ε.Ε.
•
2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. ΟΜΑΔΑ Α. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από
νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο
θέρμανσης.


• Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης.
Η τροφοδοσία θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΔΕΥΑ Καβάλας

• Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές
(ΕΛ.ΔΑ.).
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται
τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του
Κράτους..


Β. ΟΜΑΔΑ Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
 Όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο Σύνταξας

Ξανθόπουλος Νικόλαος

Μποζάνης Νκόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ.
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

96.100,00

0,915

87.931,50

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

16.450,00

1,155

18.995,75

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10.500,00

0,76

7.980,00

ΣΥΝΟΛΟ

114.907,25

ΦΠΑ 23%

27.577,74

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

142.484,99

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Λειτουργίας και Συντήρησης
Εγκαταστάσεων

Μποζάνης Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2017
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

CPV

1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΥΤ/ΤΩΝ)
ΙΞΩΔΕΣ 10W40, ACEA A3/B4, ΑΡΙ SL, CF (Συσκ.
έως 4 lt )

200 lt

4,50

900,00

09211100-2

2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΥΤ/ΤΩΝ)
ΙΞΩΔΕΣ 15W40, ACEA E7, E5, E3, A3/Β4, API CΙ-4,
CF, SL (Συσκ. έως 20lt)

500 lt

5,00

2.500,00

09211100-2

3

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΑΥΤ/ΤΩΝ)
ΙΞΩΔΕΣ 20W50, ACEA E2, Α3/Β3, API CF-4, SJ
(Συσκ. έως 20lt)

800 lt

4,50

3.600,00

09211100-2

4

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΙΞΩΔΕΣ 80W90, API GL-5, MIL-L2105D (Συσκ. έως 20lt)

100 lt

4,00

400,00

09211400-5

5

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΙΞΩΔΕΣ 75W80, API GL-4 (Συσκ. εώς
20lt)

100 lt

6,50

650,00

09211400-5

6

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ GM
DEXRON II D, ZF TE-ML 03D (Συσκ. έως 4 lt)

30 lt

4,20

126,00

09211610-0

7

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) (Συσκ. έως 20 lt)

100lt

3,50

350,00

39830000-9

8

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ ISO VG-150 ΚΑΙ ISO VG-220, DIN 51506
VD-L (Συσκ. έως 20lt) (150: 40lt KAI 220: 160lt)

200lt

7,00

1.400,00

09211200-3

9

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ AFNOR
NF-E 48-603, ISO 11158 TYPE HM 32/68 (Συσκ.
έως 20lt) (No 32: 80lt και No 68: 320lt)

400 lt

3,40

1.360,00

09211600-7

10

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ API SC, CC, SAE
10W (Συσκ. έως 20lt)

200 lt

4,20

840,00

09211000-1

11

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ API SC, CC, SAE
30W (Συσκ. έως 20lt)

100 lt

4,20

420,00

09211000-1

12

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DIN EN 60296, VDE 0370, IEC
60296, Διηλεκτρική αντοχή κατόπιν επεξεργασίας ≥
70kV (Συσκ. έως 20lt)

300 lt

5,00

1.500,00

09211640-9

13

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ DIN 51517 T3 CLP,
AGMA 9005-E02, No 220/320/680 (Συσκ. έως 20lt)
(No 220: 80lt - No 320: 100lt - No 680: 40lt)

220 lt

3,80

836,00

09211500-6

14

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)
PORSCHE TL 774-C, BMW N 600 69.0 (Συσκ. έως
20lt)

400 lt

3,50

1.400,00

24951311-8

36

15

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ,
ΠΑΡΑΦΛΟΥ) ΜΕΧΡΙ -38C, MAN TYPE 324SNF, VW
PV 1426 (Συσκ. έως 4lt)

40 lt

3,00

120,00

24951311-8

16

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Συσκ. έως 4 lit)

100 lt

0,70

70,00

24316000-2

17

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4, FMVSS 116 DOT 4, SAE
J1703, ISO 4925 (Συσκ. των 250 ml)

120 τεμ.

4,00

480,00

09211650-2

18

ΓΡΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ EP2, NLGI 2, DIN 51825, KP2K-30
(Συσκ. εώς 16kg)

32 Kg

7,00

224,00

24951000-5

19

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΡΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EP3, NLGI 3, DIN 51825, KP3K-30
(Συσκ. έως 16kg)

16 Kg

7,50

120,00

24951000-5

20

ΓΡΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ NLGI 2-LC2, DIN 51825, K2E-30
(Συσκ. έως 16kg)

48 kg

7,00

336,00

24951000-5

21

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΣΠΡΕΙ (Συσκ. των 400ml)

100 τεμ.

3,80

380,00

24963000-2

22

ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ WHITE OIL NSF
H-1 Registered 123208 : FDA 21 CRF 172.878,
178.3620(A) MARCOL 82 ή EKO No 30, No 55 ή
αντίστοιχο (Συσκ. έως 20lt)

40 lt

6,50

260,00

09211720-4

23

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ JASO FB,
ISO -L- EGB 2T (Συσκ. έως 1lt)

12 lt

3,70

44,40

09211100-2

24

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ KLUBERSYNTH GH 6-100 BASE OIL
POLYGLYCOL DENCITY @ 20 c 1.05 VISCOSITY
20 (at 100°C DIN 51561 FLUSH POINT>280 DIN
ISO 2592[°C] POUR POINT<-35 DIN ISO 3016[°C]
(Συσκ. έως 20 lt)

20lt

17,50

350,00

09211400-5

25

ΓΡΑΣΣΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Λίπανση
για μεγάλη τριβή, Θερμικής αντοχής εως 150οC,
Αδιάβροχο, Χωρις λάδι, Βαρειάς χρήσης, Με
επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού (Συσκ.
των 400ml)

50 τεμ.

5,00

250,00

24951000-5

26

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ ΣΠΡΕΙ (Συσκ. των 500ml)

80 τεμ.

4,00

320,00

39830000-9

27

ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΔΙΘΕΙΟΥΧΟ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (ΜοS2) NLGI2, ΜΕ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΜΠΙΛΙΑΔΟΡΟΥΣ, ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ,
ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ Κ.Α. ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
(Συσκ. των 400gr)

25 τεμ.

8,00

200,00

24951000-5

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Μποζάνης Νικόλαος
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19.436,40
4.664,736
24.101,14

