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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 12 /2014
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Ν.Π.∆.∆. του Νοµού, από
01-01-2015 µέχρι 31-12-2015 ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2- Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3- Τις διατάξεις του Ν.2362/95 ‘Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κ.λ.π. ‘’
4- Τις διατάξεις του Ν.2286/95 ‘’Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα ’’
5- Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου’.
6- Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07, περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας, προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 2005/51/Ε.Κ. και δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµ. 64/Α/16-03-2007 Φ.Ε.Κ.
7- Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις».
8- Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α’/11-04-2012), περί ρυθµίσεων για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
9- Τις αριθµ.37/1669/20-12-2013 και 2/55/24-1-2014 αποφάσεις της οικονοµικής
επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ανοικτών
διαγωνισµών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την
εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών έτους 2014 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
10Τις διατάξεις του Ν 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης…..και άλλες διατάξεις ».
11- Την ανάγκη προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και
λιπαντικών για το έτος 2015.
12- Την υπ’ αριθµ.26/1175/29-8-2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περί
έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και των όρων της διακήρυξης αυτού.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ηµόσιο ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών,
για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3)
λιπαντικών, όπως αναφέρεται στο θέµα από 01/01/2015 µέχρι 31/12/2015, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %),
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 189.532,00 (µε Φ.Π.Α).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός έχει προκύψει βάσει της µέσης λιανικής τιµής πώλησης,
που προέκυψε από το εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών, που εκδίδεται από το Τµήµα Εµπορίου
και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και διαµορφώθηκε από τους επίσηµους
τιµοκαταλόγους των Εταιρειών καυσίµων και των πρατηρίων αντιστοίχως, κατά το χρόνο
σύνταξης της διακήρυξης.
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10:00 πµ-10:30
15-10-2014
Τετάρτη
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
π.µ.
(Γραφείο Νο 2)
Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16-10-2014 ηµέρα
Πέµπτη και την ίδια ώρα.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Τµήµα
Προµηθειών στις 15-10-2014 και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ. (που ορίζεται και
ως ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών). Η κατάρτιση των προσφορών θα είναι
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης ∆ιακ. 12/2014.
2. ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΠΟΣΟ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
1. Πετρέλαιο θέρµανσης
2- Υγρά καύσιµα κίνησης
α) βενζίνη αµόλυβδη

56.800,00 λίτρα

73.272,00 € (ενδ. τιµή 1,290)

15.000,00 λίτρα

26.040,00 € (ενδ. τιµή 1,736)

β) πετρέλαιο κίνησης

60.000,00 λίτρα

83.820,00 € (ενδ. τιµή 1,397)

3- Λιπαντικά

800,00 λίτρα

6.400,00 € (ενδ. τιµή 8,00)

ΣΥΝΟΛΟ:
189.532,00 €
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν όλες τις υπηρεσίες
που αναφέρονται στο θέµα, ανάλογα µε τις ανάγκες των για το χρονικό διάστηµα από
01/01/2015 µέχρι 31/12/2015.Οι ποσότητες του πετρελαίου θέρµανσης για τα Ν.Π.∆.∆
(ΤΕΙ-Ηγουµενίτσας , Βρεφονηπιακό Σταθµό Ηγουµενίτσας-ΟΑΕ∆ και ΙΚΑ Ηγουµενίτσας )
είναι 12.300,00 λίτρα ,9.500,00 λίτρα και 16.000,00 λίτρα αντίστοιχα .Για δε την Π.Ε.
Θεσπρωτίας τα υπόλοιπα 19.000,00 λίτρα .Οι ποσότητες των υγρών καυσίµων κίνησης
και λιπαντικών αφορούν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις
αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα
πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων.
4.ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από
01/01/2015 µέχρι την 31/12/2015, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, στις
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αποθήκες των υπηρεσιών, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέσα σε χρονικό
διάστηµα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα καύσιµα θέρµανσης.
Η παράδοση των καυσίµων για την κίνηση των αυτοκινήτων και αλλαγής των
λιπαντικών, θα γίνεται από τα πρατήρια του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να
παραδώσει καύσιµα, που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η
υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν
επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής κατά αυτής του ελεύθερου εµπορίου,
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον
προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνεται µε σχετική απόφαση,
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να προτείνει η Οικονοµική Επιτροπή
κατά του προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου
αδυναµίας του προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως
και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχό του.
Η ανωτέρω προµήθεια µπορεί να παραταθεί, µε µονοµερή απόφαση του
Περιφερειάρχη, µέχρι δύο (2) µήνες, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί
δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού και κατά το χρόνο παράτασης, δε θα
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Για κάθε µήνα παράτασης η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
από την αντίστοιχη µηνιαία, που θα προβλέπεται από τη σύµβαση, ή που θα προκύπτει
από τη σύµβαση, κατ’ αναλογία.
5.∆ΟΘΗΣΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη.
Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών
ενδιαφερόµενοι µπορεί να είναι εταιρείες-πρατηριούχοι και µεταπωλητές µε ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής πώλησης
την ηµέρα παράδοσης του είδους, η οποία θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου
και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
6.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1.Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο
κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν.2198/94.
2.Η πληρωµή θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του είδους και
βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των νόµιµων δικαιολογητικών.
3.Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Τύπο θα βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας.
7.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη των καταθέσεων των
προσφορών.
8.ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
∆εν θα ληφθούν υπόψη
9.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα της Γραµµατείας της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε Θεσπρωτίας, για την επιτροπή ενστάσεων του
διαγωνισµού, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη
συµµετοχή των προµηθευτών και τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
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προσφορών, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού και εντός της εποµένης εργάσιµης
ηµέρας.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος
προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας
αρχής και
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α
του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 15 Κ.Π.∆. 118/07, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας , το ύψος
του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) €. Το παράβολο
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται
στον κωδικό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία’’).
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στο άρθρο 15 του Κ.Π.∆. 118/07, καθώς και στο
άρθρο 3 της παρούσης.
10. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά τους τα εξής:
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε ποσοστό 1,5% της προεκτιµώµενης αξίας
και ισχύος (30) ηµερών µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , κατά το άρθρο
157 του Ν.4281/2014 και µε τα εξής ποσά κατά περίπτωση :
ί). Πετρέλαιο θέρµανσης
893,60 €
ii). Υγρά καύσιµα κίνησης
1.339,80 €
78,05 €
iii). Λιπαντικά
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α‘ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο
συµµετέχουν.
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ. 2.
- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφ. α της παρ. 2
καταστάσεις.
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδαφ. α της παρ. 2.
- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Σωµατείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. (4) του εδαφ. α της παρ. 2.
- ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφ. γ της παρ. 2.
κατάσταση.
- Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2. και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγησης
προσφορών.
γ) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
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Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα να υποβάλλουν και παραστατικό από το οποίο να προκύπτει
ο νόµιµος εκπρόσωπός τους.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου Τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου , πριν από την κοινοποίηση ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης .
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.Για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό
Επάγγελµα , απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β) Οι Αλλοδαποί:
1). Απόσπασµα ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή
∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
Τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφ. α. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:.
1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (α) και (β) της
παρ. 2. του παρόντος, αντίστοιχα.
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου , πριν από την κοινοποίηση ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το
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οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990 (Ά 101), όπως εκάστοτε ισχύει . ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για
τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος.
4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και
7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
δ) Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ.
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε) Ενώσεις προµηθευτών:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει
στην Ένωση.
Κατά τα λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων προµηθευτών, ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται, από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
11. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
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1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν προσφορές για µέρος ή για
το σύνολο των κατηγοριών πετρελαιοειδών , καταθέτοντας και την αντίστοιχη εγγυητική
συµµετοχής.
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει τον
διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης (για τα καύσιµα κίνησης
των οχηµάτων και αυτοκινήτων) µόνο στην περίπτωση που η σχέση της αποστάσεως
από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας µε το πρατήριο είναι συµφέρουσα.
3. Οι υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η
προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην
απαίτηση των υπηρεσιών.
Ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 118/07.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
θα δηµοσιευθεί µόνο από µια φορά σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο (2)
τοπικές εφηµερίδες και θα δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ. Επίσης ανάρτηση της ανωτέρω
διακήρυξης στο www.thesprotia.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν την Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Κοινοποίηση :
1-Επιµελητήριο Θεσπρωτίας
Κυρά Βασιλικής 12 Ηγ/τσα
2- Επιµελητήριο Ιωαννίνων
Χ. Τρικούπη-Οπλ. Πουτέτση 14 Ιωάννινα 453 32
3- Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. *
4- Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ακαδηµίας 7 Αθήνα 106 31
5- ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο
Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82
6- Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ακαδηµίας 18 Αθήνα 106 71
7- Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα 105 62
8- Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57
9- Σωµατείο πρατηριούχων υγρών καυσίµων Θεσπρωτίας ‘’ Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ’’
10-Τµήµα Προµηθειών
11- Μέλη επιτροπής διεξαγωγής ανοικτών διαγωνισµών
* 12- Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα
* Λόγω κατάργησης του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και µεταφοράς αρµοδιοτήτων, η
διακήρυξη θα αποσταλεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
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Ανήκει στη ∆ιακήρυξη
υπ’ αριθ : 12 /2014
της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική
Γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε
δύο (2) αντίγραφα και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
2) Ο πλήρης τίτλος της Αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
3) Ο αριθµός της διακήρυξης
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά
µε την προσφορά στοιχεία του αποστολέα ως εξής:
α)Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συµµετοχής. β) Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της
προσφοράς (εάν απαιτούνται), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο µέσα στον κύριο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
γ)Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,
επίσης µέσα στον κύριο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά ».
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής
του διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η ίδια.
Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και
των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Ανακοίνωση των
τιµών κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 118/2007.

2.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η ίδια. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά
την λήξη του διαγωνισµού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσµες.
Β. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής
Προσφοράς(όπου απαιτείται), µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
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Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί αµέσως µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής ή σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος
στον διαγωνισµό.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους
της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις
αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της προσφοράς αποτελεί ουσιώδη
απόκλιση και άρα η προσφορά θα απορρίπτεται.
Επισηµαίνεται ότι :
1)Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2)∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά
την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται
από την αρµόδια Επιτροπή προφορικά ή γραπτά.-

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ

9

