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ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 15PROC…….
Αθήνα 08.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
– Ε.Τ.Α.Α.

Αρ. Διακ: 18/2015
Α.Δ.Α.: 64Λ0ΟΡΕ1-ΟΩ6

Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προμηθειών

Αρ. Πρωτ: 415540/14.12.2015

Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κατσαριώτη
Τηλ. 210 5217327/325
Fax: 210 5217315

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 18 /2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 76.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 61.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
(περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22.03.1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
1.2 Του Ν. 3054/2002 (ΥΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαίου
θέρμανσης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ
95/Α/20.04.2005).
1.3 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.4 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.5 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.6 Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22.11.2010 τ. A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
1.7 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.09.2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης
0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013
«τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011»
1.8 Του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/23.07.2013) άρθρο 64 §2 σχετικά με την παρακράτηση
φόρου επί του ποσού της καθαρής αξίας σε ποσοστό 1% για την προμήθεια υγρών
καυσίμων, 4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών.
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1.9 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.10 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις».
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2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την απόφαση με αριθμό 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) του
Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 Την απόφαση επί του 11ου θέματος της 358ης/16.07.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 6Μ3ΝΟΡΕ1ΠΓΨ)
2.3 Την απόφαση επί του 51ου θέματος της υπ’ αρ. 1669/04.07.2014 Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την χορήγηση εξουσιοδότησης
στο Ε.Τ.Α.Α. διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για
χρονικό διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
2.4 Την υπ αριθμ. 1758/2015 (ΑΔΑ ΩΑΥΙ7Λ7-615) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1926/Β/08-08-2015), με την οποία χορηγήθηκε στο
Ταμείο μας εξουσιοδότηση, προκειμένου να προβεί στις κατά Νόμο διαδικασίες για την
ανάδειξη προμηθευτή, και για την κάλυψη των αναγκών του σε πετρελαιοειδή για το
έτος 2016.
2.5 Την απόφαση επί του 12ου θέματος της υπ’ αριθμ. 368ης/07.10.2015 συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 20.000lt, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.000 € για
την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΑΔΑ: 6Α6ΜΟΡΕ1-ΓΤΦ
& Α.Δ.Α.Μ. έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ003282854)
2.6 Την απόφαση επί του 14ου θέματος της υπ’ αριθμ. 368ης/07.10.2015 συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας πετρελαίου
θέρμανσης 56.000 lt, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 € για την κάλυψη των
αναγκών κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α & την δέσμευση του ποσού
των 45.000€ (Α.Δ.Α.Μ. έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ003267269)
2.7 Την υπ’ αρ. 241 με αρ. πρωτ. 133677/04.11.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
των Τομέων Υγειονομικών ποσού 12.300,00 € σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης
Υγειονομικών, οικ. έτους 2015 στον ΚΑΕ 1611.00 (Α.Δ.Α.: 78Π5ΟΡΕ1-ΠΞΡ)
2.8 Την απόφαση επί του 12ου θέματος της υπ’ αριθμ. 375ης/25.11.2015 συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση των όρων & του σχεδίου διακήρυξης του
διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη ή και πιστοποιούμενη,
από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής μέση χονδρική τιμή
πώλησης του προϊόντος), για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα Α’,Β’,Γ’ που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία.
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2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν μέχρι 21.12.2015 & ώρα 9:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ο όροφος.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος,
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
αίθουσα Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
21.12.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 9η ώρα της Δευτέρας 21.12.2015, δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
5. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για
μέρος μόνο του ζητούμενου έργου.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν
όρους και προϋποθέσεις.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. Οι συνεταιρισμοί
δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, & μέσα για την επιτυχή υλοποίηση
του έργου
8. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007.
9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. – κ. κ. Ε. Κατσαριώτη, Ε. Καπράλου, Β. Ξηρόκωστα στα
τηλ: 210 5217 327 /325 /312 αντιστοίχως & fax 210 5217 315 Κατά τα λοιπά, ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ανήκει στη διακήρυξη
15PROC003495435
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
09135100-5

Ι. ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ.
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 –ΑΘΗΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 LIT
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 29 –ΑΘΗΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50.500 LIT
ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 –ΑΘΗΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.500 LIT
lt
Ευρώ

1..Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.




Προϋπολογισμός Τομέων Υγειονομικών
Προϋπολογισμός Τομέα Ασφάλισης Νομικών

Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται τμηματικώς βάσει των
αναγκών των Τομέων. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο
ισχύει για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της και για τη
χειμερινή περίοδο 2015-2016. Τα έξοδα μεταφοράς στις
εγκαταστάσεις των Τομέων συμπεριλαμβάνονται στην προσφερθείσα
τιμή.
Εγκαταστάσεις των κτηρίων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
(ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 –ΑΘΗΝΑ, ΣΤΑΔΙΟΥ 29 –ΑΘΗΝΑ, ΑΧΑΡΝΩΝ 2729 –ΑΘΗΝΑ )
κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας
(εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς
και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011
(Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι
3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
παρακράτηση φόρου 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία
του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των κρατήσεων
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη
διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

1.

1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών του
Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα,
2ος όροφος.
Αίθουσα Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη
22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος
21.12.2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9:00 π.μ.
21.12.2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.2 (Άρθρο 11. Π.Δ. 118/2007)

I. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.
II. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το
διαγωνισμό.
III.
Οι προσφορές μπορούν επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) και να παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ.
την Παρασκευή 18.12.2015 και ώρα 14:00.
IV. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
V. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα
αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών (επιτροπή αξιολόγησης) προ της
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
VI. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «Προσφορά»
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
Ο αριθμός της διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα
Η Ένδειξη «Προσοχή! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»
1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.Δ. 118/2007) Προσφορές:
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I.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.(V).
Οι προσφορές θα
περιλαμβάνουν τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο).
B. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο
οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το
παράρτημα Γ σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο,
και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2)
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
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Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία
του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
1.
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά
Πρόσωπα κατά περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ &
ΕΠΕ, επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού ή της πράξης
σύστασης και των εγγράφων τροποποιήσεών τους για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ και
αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος, για φυσικά πρόσωπα.
 Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 παρ.β (Π.Δ.118/2007) υπεύθυνες δηλώσεις,
ήτοι:
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία
ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι η ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία
ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προφοράς τους:
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. Σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά
στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων είναι
ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που
συμμετέχει σε αυτήν
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6,
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− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά
φυσικά και νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα
τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυμία και ο τόπος του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το
ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της
παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2
του προαναφερθέντος άρθρου κατάσταση.
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον
προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και
συγκεκριμένα: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.
Επισημαίνουμε ότι υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Ι.)Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ΙΙ) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε. ΙΙΙ) Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε., και IV) σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα
πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα του
συμμετέχοντος.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο
Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
γ) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που θα
πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που
ασκεί.
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από
την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη
εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την
τελευταία τριετία.
2.

3.

Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ
της Διακήρυξης .
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος.
Η τιμή που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα αναφέρεται σε ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από
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το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, Μέση
Χονδρική Τιμή πώλησης του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και
κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, ως ποσοστό έκπτωσης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση,
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη
πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

4.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε
δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.Δ. 118/2007):
I.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους, σύμφωνα με την §ΙΙΙ και αποδεχθούν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
II.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου
από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
III.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο
όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19, Π.Δ. 118/2007) :
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως
εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει
τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα
ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των
οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και
βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις
μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την
Δευτέρα 21.12.2015 και ώρα 9:00 π.μ., αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών
δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε.
Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και
των τιμών που προσφέρθηκαν.
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3. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία θα αναφέρεται
σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη
από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, Μέση Χονδρική
Τιμή πώλησης του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης
χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
και αφορά στον προμηθευτή με την 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 αυτή ακριβώς τιμή και που είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για κατακύρωση του διαγωνισμού
στον μειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του
Παραρτήματος, σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά του.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωμα
να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
4. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
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πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα :
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. )
Τον αριθμό της εγγύησης .
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή
εκδίδεται η εγγύηση και τον ΑΦΜ.
Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύμβασης
Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.

υπέρ του οποίου

Τους όρους ότι:
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη
σύμβαση 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
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο – μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού – θα
καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης με το Ε.Τ.Α.Α. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α. και ισχύος
πλέον δύο μηνών του συμβατικού χρόνου, η οποία θα παραμείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα
επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης, και την πλήρη εκκαθάριση όλων των
εκκρεμοτήτων μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσας διακήρυξης).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του
και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του, την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.

5.

6.
Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους στον Ανάδοχο, θα γίνει τμηματικά
από τους Τομείς, και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Τομέα Ασφάλισης Νομικών
& των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:
α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων).
γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση
του οφειλόμενου ποσού μετά τις νόμιμες κρατήσεις
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Τα τιμολόγια για τους Τομείς θα2015-12-14
εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
15PROC003495435
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53104 31 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27- 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τομείς επί της οδού ΑΧΑΡΝΩΝ 27104 39 ΑΘΗΝΑ
7. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
8. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και
δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων,
που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., με
απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα.
9.
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
10.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά
υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο
προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
11. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και γενικά την
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση
οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου.
12. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.). Σε αυτή την περίπτωση θα
καταβληθούν στον Ανάδοχο μόνο τα δεδουλευμένα.
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Ανήκει στη διακήρυξη
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2015-12-14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ι.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΙΜΗ
Η τιμή που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το Τμήμα Εμπορίου
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, Μέση Χονδρική Τιμή πώλησης του
προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης.
Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις )
αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής αλλά λαμβάνεται υπόψη η
αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
Ο προμηθευτής μαζί με το τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει και τη σχετική πρόσφατη πιστοποίηση του τμήματος Εμπορίου και της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για
τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιημένη τιμή Μέση Χονδρική Τιμή προ της
παράδοσης του προϊόντος.
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της
έκπτωσης.
Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Πίνακας Κτηρίων
ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ.
ΚΤΗΡΙΟ :Σωκράτους 53

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 LIT

Προϋπολογισμός: 16.000 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΚΤΗΡΙΟ: Σταδίου 29
2. ΚΤΗΡΙΟ: Αχαρνών 27
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50.500 LIT
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.500 LIT

76.000,00 LIT

Προϋπολογισμός: 45.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ε.Τ.Α.Α. θα προμηθευτεί την
απαιτούμενη ποσότητα του υπό προμήθεια είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, για τις
εγκαταστάσεις των κτηρίων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας
διακήρυξης. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με
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αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για
κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε
προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις
προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ'αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

15PROC003495435 2015-12-14

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., θα
γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται από τους
αντίστοιχους Τομείς.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτηρίων ιδιοκτησίας των
τομέων, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα
πριν από την ημερομηνία παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.
Πριν από κάθε παραλαβή η αρμόδια επιτροπή παραλαβών του αντίστοιχου τομέα θα ελέγχει
τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές
μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει
το πετρέλαιο.
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον
προμηθευτή.
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρμανσης, όπως
χρώματος κ.λ.π.
3. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με σύνταξη αντιστοίχου
πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και
κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και
από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησής του θα γίνεται σχετική παρατήρηση.
4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης του παραδιδόμενου πετρελαίου θέρμανσης,
με σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα
αποστέλλονται στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. και στον προμηθευτή και θα
περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Ημερομηνία παραγγελίας
β) Ποσότητα
γ) Είδος
δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης
ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. για τον οποίο
προοριζόταν η προμήθεια.
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν
ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι
αρνήθηκε να υπογράψει
η) Αν αντικαταστάθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης στην ταχθείσα προθεσμία
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:

Α.1. Ποιοτικό &
Α.2. Ποσοτικό

1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :

13

α) Στην παρατήρηση του2015-12-14
χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος για το πετρέλαιο
15PROC003495435
θέρμανσης.
β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην
Αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της
εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για
την ποιότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές
παραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια
Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα
Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.
Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο
πρακτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει
αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας «ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε
να υπογράψει» και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην
επιτροπή παραλαβής δείγμα του πετρελαίου θέρμανσης ενός λίτρου το οποίο θα
λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431
της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο
δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο
άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.).
Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον αντίστοιχο Τομέα μέχρι εξάντλησης του
πετρελαίου θέρμανσης από την δεξαμενή.
Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες Διατάξεις.
2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει
πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει
υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με
ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του πετρελαίου θέρμανσης πριν
και μετά την παράδοση.
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο
387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και
Κίνησης.
Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη
δειγματίζουσα Υπηρεσία (αντίστοιχο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α.).
Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη
κανονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Τ.Α.Α. –……………………………….
……………………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
15PROC003495435 2015-12-14
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016
Στην Αθήνα σήμερα ………………….., ημέρα …………….., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:
Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και
νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται
«Εργοδότης») και
Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ______________, που εδρεύει ______________ , επί της
οδού ______________ , Τ.Κ. ______________ , Τηλ: ______________, Fax: ______________, έχει
Α.Φ.Μ. ______________, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ______________ και εκπροσωπείται νόμιμα από
______________, κάτοικο ______________, με Α.Δ.Τ. ______________ που εκδόθηκε από
______________ την ______________ (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:


Την απόφαση επί του 51ου θέματος της υπ’ αρ. 1669/04.07.2014 Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την χορήγηση εξουσιοδότησης στο
Ε.Τ.Α.Α. διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για χρονικό
διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα από 01.01.2015 έως 31.12.2015.



Την υπ αριθμ. 1758/2015 (ΑΔΑ ΩΑΥΙ7Λ7-615) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1926/Β/08-08-2015), με την οποία χορηγήθηκε στο Ταμείο μας
εξουσιοδότηση, προκειμένου να προβεί στις κατά Νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη
προμηθευτή, και για την κάλυψη των αναγκών του σε πετρελαιοειδή για το έτος 2016.
Την απόφαση επί του 12ου θέματος της υπ’ αριθμ. 368ης/07.10.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης 20.000lt, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.000 € για την κάλυψη των
αναγκών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΑΔΑ: 6Α6ΜΟΡΕ1-ΓΤΦ & Α.Δ.Α.Μ. έγκρισης
Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ003282854)
Την απόφαση επί του 14ου θέματος της υπ’ αριθμ. 368ης/07.10.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
56.000 lt, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 € για την κάλυψη των αναγκών κτηρίων των
Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α & την δέσμευση του ποσού των 45.000€ (Α.Δ.Α.Μ.
έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος : 15REQ003267269)
Την υπ’ αρ. 241 με αρ. πρωτ. 133677/04.11.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των
Τομέων Υγειονομικών ποσού 12.300,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών, οικ. έτους 2015
στον ΚΑΕ 1611.00 (Α.Δ.Α.: 78Π5ΟΡΕ1-ΠΞΡ)
Την απόφαση επί του …ου θέματος της ……………….. συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α.(ΑΔΑ: ΨΘΟΞΟΡΕ1-ΦΕ4) σχετικά με την έγκριση των όρων του πρόχειρου
διαγωνισμού και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια πετρελαίου συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξη του διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. - με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, χειμερινής
περιόδου 2015-2016, συνολικής ποσότητας 76.000 λίτρων και προϋπολογισθείσας δαπάνης
61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο
θέρμανσης, των κτηρίων ιδιοκτησίας, των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Την από ……. Οικονομική και Τεχνική Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ………. οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης (αριθμ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α
…………………).
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Την απόφαση επί του ………θέματος της ………….. συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α.(ΑΔΑ: ………….) …. με την οποία κατακυρώθηκε στον προμηθευτή τα
αποτελέσματα του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και
στις παρακάτω Ομάδες κτηρίων του πίνακα (Παράρτημα Γ΄ της ………….. διακήρυξης,
προϋπολογισμού 61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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στη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «…………………..», την ανάθεση της προμήθειας
76.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Α.Α. στην
Αθήνα για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.

Πίνακας κτηρίων
ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ.
ΚΤΗΡΙΟ :Σωκράτους 53

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000 LIT

Προϋπολογισμός: 16.000 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΚΤΗΡΙΟ: Σταδίου 29
3. ΚΤΗΡΙΟ: Αχαρνών 27
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50.500 LIT
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.500 LIT

76.000,00 LIT

Προϋπολογισμός: 45.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι, οι ως άνω ποσότητες πετρελαίου είναι οι προϋπολογισθείσες κατ΄ ανώτατο όριο, το δε
Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μέρος των ποσοτήτων κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες
του.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της και για όλη τη χειμερινή
περίοδο 2015-2016.
β)

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα, όπως σύμφωνα με τις ανάγκες του, παραγγέλλει τις ποσότητες
πετρελαίου θέρμανσης κατά την απόλυτη κρίση του, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει
άμεσα την παραγγελία, χωρίς να διατηρεί καμία αξίωση κατά του Ταμείου από την μείωση της
προϋπολογισθείσας ποσότητας.

γ) Οι Τομείς Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών, θα καταβάλουν στον προμηθευτή την αξία του
παραδιδόμενου στις αντίστοιχες ομάδες κτηρίων τους πετρελαίου θέρμανσης, στην εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενη ή και πιστοποιούμενη από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης της Περιφέρειας Αττικής,
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και
κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα της παράδοσης αυτού με ποσοστό έκπτωσης όπως
παρακάτω:
ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ……….% ανά χιλιόλιτρο
ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: …….% ανά χιλιόλιτρο
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Στις περιπτώσεις όπου, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα
από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην
διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή
κατώτερη).
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Ο προμηθευτής μαζί με το τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει και
το Δελτίο Πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του, ή τη
σχετική πρόσφατη πιστοποίηση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Αττικής. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα
πιστοποιηθείσα.
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της
έκπτωσης.
Οι παραπάνω εκπτώσεις θα ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το υπό προμήθεια είδος είναι: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταμείο θα προμηθευτεί την απαιτούμενη ποσότητα του υπό
προμήθεια είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, για τις εγκαταστάσεις των κτηρίων που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας διακήρυξης. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα
πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και
προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις
εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις
προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ'αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., θα γίνεται με
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται από τους αντίστοιχους Τομείς.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτηρίων ιδιοκτησίας των τομέων, ύστερα
από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα πριν από την ημερομηνία
παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.
Πριν από κάθε παραλαβή η αρμόδια επιτροπή παραλαβών του αντίστοιχου τομέα θα ελέγχει τις βάνες
του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που
φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο.
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή.
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρμανσης, όπως χρώματος κ.λ.π.
3. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου
παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό
γνώρισμα του χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε
περίπτωση άρνησής του θα γίνεται σχετική παρατήρηση.
4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης του παραδιδόμενου πετρελαίου θέρμανσης, με
σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στις
Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω
στοιχεία:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Ημερομηνία παραγγελίας
Ποσότητα
Είδος
Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης
Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. για τον οποίο προοριζόταν η
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προμήθεια.
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν
ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις
αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει
η) Αν αντικαταστάθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης στην ταχθείσα προθεσμία
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Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:

1.

Α.1. Ποιοτικό &
Α.2. Ποσοτικό

Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :
α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια
Χημική Υπηρεσία.
Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της
εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την
ποιότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής
λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή
καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου των
Δ/νσεων Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.
Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό
δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο
πρωτόκολλο δειγματοληψίας «ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η
δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή
παραλαβής δείγμα του πετρελαίου θέρμανσης ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται
ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την
διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 14/89 Αγορανομικής
Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ.
Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.).
Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον αντίστοιχο Τομέα μέχρι εξάντλησης του πετρελαίου
θέρμανσης από την δεξαμενή.
Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
Διατάξεις.

Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει πέρα από
την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η
χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες
βέργες να μετράται το ύψος του πετρελαίου θέρμανσης πριν και μετά την παράδοση.
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 της
14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης.
Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη
δειγματίζουσα Υπηρεσία (αντίστοιχο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α.).
Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.

2.

Β.
Γ.

Α.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς στην ιδιοκτησία των οποίων
ανήκουν οι ομάδες κτηρίων του παραρτήματος Δ της παρούσας σύμβασης, εφόσον
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συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα οποία ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην
αρμόδια Υπηρεσία του αντίστοιχου τομέα του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα
συντάσσει την εντολή πληρωμής.
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία
με αίτηση, είναι τα εξής:
1. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής
2. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης
3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
4. Δελτίο πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του από
το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
5. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό
έλεγχο.
Γ. Οι κατά Νόμο κρατήσεις & όποιες ενδεχομένως κατά την διάρκεια της σύμβασης επιβληθούν,
βαρύνουν τον Προμηθευτή και είναι:
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Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4013/2011) επί της καθαρής αξίας του
τιμολογίου
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
παρακράτηση φόρου 1% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν οι
κρατήσεις.
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με
τον / τους προμηθευτή / προμηθευτές.
Δ. Τα τιμολόγια για τους Τομείς θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 998146384
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας επί της οδού
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27- 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
& θα παραδίδονται στο κτήριο που στεγάζονται οι Τομείς επί της οδού
ΑΧΑΡΝΩΝ 27- 104 39 ΑΘΗΝΑ

Α.

Β.

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από τους Τομείς πετρέλαιο θέρμανσης ποιοτικά
κατώτερο, το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να
καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή.
Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει πετρέλαιο θέρμανσης σε ένα
κτήριο ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ή δεν παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση
απόρριψης του από την επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής του στην ταχθείσα
προθεσμία, τότε ο αντίστοιχος Τομέας του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης
από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των
ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ
του ελευθέρου εμπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από
την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζoνται σε βάρος του μετά από απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
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Γ.

Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει ο Τομέας του Ε.Τ.Α.Α. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. το
δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το
πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, το Δελτίο Αποστολής και το
Τιμολόγιο αγοράς.
Δ. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή,
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το
Ν.2286/95 και το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 32,33,34.
Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που
μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια .
ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Ε.Τ.Α.Α. ή των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
κατά του προμηθευτή, θα παρακρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., απ’ αυτά
που έχει να εισπράξει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις
περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
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Η. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007)
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών των διαγωνισμών και
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ε.Τ.Α.Α.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την προμήθεια του πετρελαίου
θέρμανσης μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26
του Π.Δ. 118/2007.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης δεν εκτελέσθηκε ή το
πετρέλαιο θέρμανσης με ευθύνη της υπηρεσίας.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή
είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί
για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία
της υπηρεσίας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που
διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από
την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
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της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

15PROC003495435 2015-12-14

5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος εκπτώτου
προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης
ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Θ. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, ποσού ……………. ευρώ, εκδοθείσα από την ………….. Τράπεζα, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η
ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
1.
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.
2.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.
3.
Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να
ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα
δικαιώματα αυτά.
4.
Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι
συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της
συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.
5.
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους
(π.χ. μετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.)
6.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί
δυνατή, αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο, είναι το
Ελληνικό.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα
οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και τρία το Ταμείο εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων
του τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΛΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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