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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. ∆νση

Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο:
ΝΑΙ

: ∆ηµοκρατίας 27,
50100 Κοζάνη

Κοζάνη:
Αρ. Πρωτ:

ΟΧΙ

χ

02/01/2014
164/4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 241.463,42
(µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
Α) ΤΕΙ 197.560,98 € (χωρίς ΦΠΑ)
Β) ΚΕΤΕΚ 43.902,44 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –
ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΕΙΓΜΑ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

02/01/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΚ

10/01/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΤΥΠΟ

08/01/2014

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το Π. 146/2010 (ΦΕΚ Α’ 239/Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας»
3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.
Το Π. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π. .
118/2007 και του Π. . 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά
5. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150 /10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών
Δηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), µε το οποίο
έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως
ισχύει
7. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 «Περί περί διαδικασιών ανάδειξης
προµηθευτών για πετρελαιοειδή & τρόφιµα των νοµικών τους
προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3204/03»
8. Το Ν. 4111/2013 (Α/18) µε τον οποίο κυρώθηκε η από τις 12/12/2012
(ΦΕΚ Α/240) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί «Ρύθµιση ζητηµάτων
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κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Εσωτερικών - Προµήθειες ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού.
9.

Την αρίθµ. 11543/26-03-2013 σχετική µε το θέµα Εγκύκλιο 3 του
τµήµατος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247 /27.11.1995) «Περί Δηµοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.
11. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δηµοσιονοµική Διαχείριση και
Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων»
12. Το Π. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»
13. Το Ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’204/19.07.1974).
14. Την αριθµ. 35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’
1291/11.08.2010)
15. Την αριθµ. Π1/3305/2010 Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β’
1789/12.11.2010).
16. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2007) «Καταχώριση
δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
17. Την υπ’ αριθµ. 9814/20-05-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 1222/β) Υφυπουργού
Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών
και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα
κατόπιν των τροποποιήσεων µε σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
18. Τις διατάξεις του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163), Άρθρο 46
«Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»
19. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία
κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», όπως αυτός
εχει
τροποποιηθεί µε τους Ν. 4055/12 και 4072/12.
20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄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»
21. Το Ν. 4013/11 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων
κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
22. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
23. Την αρίθµ. 1941/38/30-07-2013 απόφαση (ΑΑ ΒΛΩΕ4691Ω2-ΘΗΨ)
απόφαση .Σ του Ο.Α.Ε. σχετικά µε την προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης για τις ανα΄γκες των υπηρεσιών του Οργανισµού και των
Βρεφονηπιακών Σταθµών της πρώην Εργατικής Εστίας για την περίοδο
2013-2014.
24. Την αρίθµ. 12155/30-07-2013 απόφαση δέσµευσης πίστωσης στον ΚΑΕ
1611 ποσού 219.102,98 του Ο.Α.Ε.Δ.
25. Τα αρίθµ. Φ.Δ.Ο.3/8.2/3194 και Φ.Δ.Ο.3/8.2/3301 έγγραφα του Τ.Ε.Ι
Δυτικής Μακεδονίας σχετικά µε την Κατανάλωση Πετρελαιοειδών.
26. Την αρίθµ. 11/09-10-2013, θέµα 32 (ΑΔΑ ΒΛΛΞ46914Β-ΜΧΜ) απόφαση
της Συνέλευσης του ΤΕΙ Δυτ. Μακ. Σχετικά µε την έγκριση της δαπάνης
και τη δέσµευση του ποσού για την προµήθεια πετρεςλαιοειδών για τις
ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακ.
27. Την µε αριθµό 1713/13 απόφαση (πρακτικό 47 & Α..Α ΒΛΓΚ7ΛΨ-889)
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας περί
«Έγκριση διενέργειας διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών
καυσίµων θέρµανσης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ.της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας».
10.

Α.∆.Α ΒΙ6Α7ΛΨ-19Τ
28. Το …………………..έγγραφο του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας - -Παράρτηµα
Κοζάνης.
29. Την ανάγκη προµήθειας πετρελαίου κίνησης των Νοµικών Προσώπων
ηµοσίου ικαίου χωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας υτικής
Μακεδονίας (ΤΕΙ,ΟΑΕ)
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΟ  ΙΕΘΝΗ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το
υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης της εκάστοτε διαµορφούµενης τιµής
την ηµέρα της παράδοσης ( Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τόσο η ανώτερη
όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που
προσφέρονται στην αγορά, δε λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση της τιµής
αλλά αµέσως η προηγούµενη ανώτερη ή κατώτερη.) για την ανάδειξη
προµηθευτών υγρών καυσίµων, για τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων
*ηµοσίου *ικαίου χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας *υτικής Μακεδονίας
(Ν.∆.∆.∆) για το έτος 2013-2014. Συγκεκριµένα :
Α) 180.000 λίτρα Πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ υτικής
Μακεδονίας.
Β) 40.000 λίτρα Πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕΤΕΚ Κοζάνης του
Ο.Α.Ε...
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 297.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
προµηθευοµένων ποσοτήτων.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα
(40) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδοµένου ότι όλα τα
έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα
της υπηρεσίας και η προκήρυξη έχει σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα βάσει του
Π.* .60/2007 (άρθρο 32, παρ. 2,5,και 6).
Καταληκτική ηµεροµηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών:
12/02/2014 ώρα 10:00 στο Γραφείο 25 (Ηµιόροφος) της /νσης Οικονοµικού,
Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, ηµοκρατίας 27, Κοζάνη
Τεύχη του
ιαγωνισµού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους
της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Ηµεροµηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού:
12/02/2014 και ώρα 10:00 στο Γραφείο 25 (Ηµιώροφος) /νσης Οικονοµικού,
Τµήµα Προµηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, ηµοκρατίας 27, Κοζάνη
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες
από την επόµενη της ηµέρας του διαγωνισµού.
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε
το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων &
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, όπως αντιστοίχως και η
Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών.
Εάν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί ( µε σύντµηση
ηµεροµηνίας ) στις 25/03/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ(ΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΚΗΣ

Ο
ιευθυντής
Οικονοµικού

Τσορµπατζίδης Θεολόγος

Περιεχόµενα
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 –  ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 3 –  ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8 -  ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ  ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΙΚΑΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΣΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΑ*ΟΧΟΣ
Ο προσφέρων που κηρύσσεται Μειοδότης µε την κατακύρωση των αποτελεσµάτων
του
 ιαγωνισµού και θα υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την παροχή των υπηρεσιών που
προβλέπονται από την παρούσα. Στην παρούσα προµήθεια οι Ανάδοχοι µπορούν να
είναι περισσότεροι του ενός καθώς η κατακύρωση αφορά στην χαµηλότερη
τιµή (ήτοι υψηλότερο % ποσοστό έκπτωσης για κάθε ξεχωριστο Ν.Π..., όπως
αυτά παρατίθενται στην παρούσα).
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε
την αρίθµ. 11543/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό είναι το Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνση Οικονοµικού Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης για τα Ν.Π.. χωρικής αρµοδιότητάς Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας
για το έτος 2013-2014 κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναγράφονται
αναλυτικά κάτωθι (παρατίθεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ

ΚΟΖΑΝΗ

Πετρέλαιο
Θέρµανσης
(λίτρα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

180.000

243.000,00

ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΚΟΖΑΝΗΣ

40.000

54.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

297.000,00

ΑΡΘΡΟ 2 – ( ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ. Συνεταιρισµοί.
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της προµήθειας υγρών καυσίµων και δεν έχουν
αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε σχετικές Αποφάσεις
του αρµόδιου Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 3 – ( ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. * ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ * ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
(1)
*ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισµό,
το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς και
µε αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή
του (όπως αναφέρεται στην §2 του Άρθρου 4).
(2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π. .
118/2007, η οποία ανέρχεται στο 5% συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ επί
της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης για το τµήµα που
υποβάλλεται η προσφορά (βλ. Άρθρο 5, κεφ. Β, παρ. α).
(3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
να αναγράφονται η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες κατατίθεται η
προσφορά (σύµφωνα µε την ονοµατολογία που ακολουθείται στους
πίνακες της παρούσας).
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας
ανάθεσης όπου συµµετέχουν.
β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής1 της προσφοράς
τους,
• εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήµατα:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του
Συµβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
•  εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
• εν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο.

1

«Επί αποστολής της προσφοράς ταχυδροµικά, ως ηµεροµηνία υποβολής είναι αυτή της κατάθεσης στην
ταχυδροµική υπηρεσία, οπότε την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» ( ιαρκής
Κώδικας Προµηθειών και Μισθώσεων - Τόµος Γ’ - Μέρος Α’. Π 118/2007. Καν. Προµηθειών ηµοσίου. Άρθρα 1-25.

ιαγωνισµοί - Ερµηνεία  σελ. 44158)

εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
γ) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών.
(5) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης.
•

(6) Άδεια λειτουργιας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια
*ιοικητική αρχή
2. *ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ιακήρυξη.
Σε περίπτωση ισχύος διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, µετά την
αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει στη Περιφέρεια
Θεσσαλίας όλα τα απαραίτητα Εταιρικά στοιχεία (Νοµικό πρόσωπο) καθώς και τα
Ατοµικά στοιχεία (Φυσικό πρόσωπο), του -από το Νόµο οριζόµενου- υπεύθυνου.
Έτσι, κατά περίπτωση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προχωρήσει στην αυτεπάγγελτη
αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών:
ΟιΈλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του
Συµβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
- Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε
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 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 παραπάνω
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους 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.
Οιαλλοδαποί:
(1). Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που
αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες
πολίτες.
(2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε άλλη
περίπτωση ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(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.
Τανοµικάπρόσωπαηµεδαπάή αλλοδαπά:
(1). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα.
(2). Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (Α΄101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, 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 εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες.

(4). Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την
αρµόδια Υπηρεσία, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον 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 την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
ΟιΣυνεταιρισµοί:
(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.
Οιενώσεις προµηθευτώνπουυποβάλλουν κοινήπροσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
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 από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή προς υποβολή
των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
Η Επιτροπή
ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών και οι
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα
που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που
ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συµπληρωθούν από το συµµετέχοντα, η
προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους
διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι τη 12/02/2014 και ώρα
10:00 π.µ. στη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ *ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ*ΟΝΙΑΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

των

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 25)
*ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 50100, ΚΟΖΑΝΗ
υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.
2.

Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από
έγγραφο υποβολής προσφοράς υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του υποψηφίου αναδόχου, προκειµένου να αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου
πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο
πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού).

3.

Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα
να φέρει τις εξής ενδείξεις:
3.1 Τα στοιχεία του αποστολέα:
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ
 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ, ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX.
3.2 Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 25)
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 50100, ΚΟΖΑΝΗ
3.3 Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΟΤΙΚΟ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
Α) ΤΕΙ *υτικής Μακεδονίας, Παράρτηµα Κοζάνης
Β) ΚΕΤΕΚ Ο.Α.Ε.* Κοζάνης
3.4 Την ένδειξη:
Αριθµός  ιακήρυξης: 15/2013
3.5 Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/02/2014
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω
διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα
παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής.
Προσοχή - η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
Εκπρόθεσµες προσφορές δεν θα παραλαµβάνονται ή εφόσον παραληφθούν,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται.

4.

ΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως ενιαίοςσφραγισµένοςφάκελοςτηςπροσφοράς θα πρέπει να φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στην §3 του παρόντος Άρθρου και να περιέχει σε
δύο(2)αντίγραφα:
4.1 Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων
που αναφέρονται στην §3 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής:
«ΦΑΚΕΛΟΣ * ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό.

4.2

4.3

Χωριστό -επί ποινή απορρίψεως- σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα
φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην §3 παρόντος Άρθρου
ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα
περιέχει το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συµπληρωµένο
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ’.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε Επιτροπή ιενέργειας/Αξιολόγησης του ιαγωνισµού
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, µονογράψει και σφραγίσει την
διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής
ιενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 25
του Π. . 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π.)
.). Αναλυτικότερα:
Α) ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ.Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
της ένστασης της διζήσεως
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί
τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, κατά περίπτωση πρέπει:
Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ * ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης αθροιστικά για τα µέρη που αφορά η προσφορά και η οποία
αναλύεται ως εξής (παρατίθεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ύψος εγγυητικής
ΚΟΖΑΝΗ
συµµετοχής
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
12.150,00

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2.700,00
14.850,00

Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται έστω κι ελάχιστα του ανωτέρω
απαιτούµενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των κοινών προϋποθέσεων της παρ.
Α) του παρόντος Άρθρου και τα ακόλουθα:
I. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια
υλικά.
II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
•

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την
προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο
ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και
απευθύνεται
(2) ο αριθµός της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.
Οι συµµετέχοντες στο * ιαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του
Υποδείγµατος Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής που επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Γ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον
ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3
και τα ακόλουθα:
I. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι τέσσερις µήνες πλέον του
συµβατικού χρόνου εκτέλεσης υπηρεσιών.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε 297.00,00 € Ευρώ µε
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η έκπτωση επί τοις % επί
της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης
του είδους την ηµέρα παράδοσής του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τόσο
η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από
τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά, δε λαµβάνονται υπόψη στην
διαµόρφωση της τιµής αλλά αµέσως η προηγούµενη ανώτερη ή κατώτερη.

2.
3.

4.
5.
6.

Το αρµόδιο Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα
καθορίζει τις παραπάνω χονδρικές ή λιανικές µέσες τιµές στα αντίστοιχα όρια
δικαιοδοσίας της σε εβδοµαδιαία βάση εκδίδοντας σχετικό δ ελτίο Τιµών
Καυσίµων και τούτο, καθώς οι τιµές είναι διαρκώς κυµαινόµενες χρονικά και
ανά περιοχή.
Το νόµισµα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισµοί και οι επί τοις %
αναγωγές είναι το ΕΥΡΩ.
Για την παράθεση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές
είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Τεύχους Οικονοµικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’ της παρούσας.
Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµόδιας
Επιτροπής,
ύστερα
από
γνωµοδότηση
της
Επιτροπής
δ ιενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των
δ ιαδικασιών δ ιαπραγµάτευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ * ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών
 ιαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο το ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
(%) ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΑ *ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙ* ΟΥΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑ*ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ*ΟΥΣ, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης».
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού ως απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό
της.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ( ΟΧΟΥ
Η προµήθεια αφορά Πετρέλαιο Θέρµανσης η ποιότητα των υγρών καυσίµων θα είναι
σύµφωνη προς τις προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους και των Κρατικών
ιυλιστηρίων.
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 κατ’ 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 γίνει µε
σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες µπορεί να προτείνει η
Επιτροπή Προµηθειών κατά του Προµηθευτή για τον ίδιο λόγο.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑ*ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προµηθευοµένων υγρών καυσίµων στις
έδρες των Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν µε ευθύνη του
ΤΕΙ υτι. Μακ. και του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ Κοζάνης αντίστοιχα οι οποίοι είναι και µόνοι
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των ποσοτήτων που παραδίδονται.
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγµάτων που θα λαµβάνονται
θα γίνεται από την κατά τόπο αρµόδια  ιεύθυνση Χηµικών Υπηρεσιών.
Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προµήθεια υγρών καυσίµων
τότε παρέχεται δυνατότητα στα Ν.Π... να προµηθεύονται τα
καύσιµα από το ελεύθερο εµπόριο.

H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόµενες από τον Ν.2286/95 &
το Π. .118/2007 κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από την
πλευρά του προµηθευτή και κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του
Π. .118/2007
.

ΑΡΘΡΟ 8 - (ΙΑ(ΙΚΑΣΙΑ (ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 12/02/2014. και ώρα 10:00
Π.µ. στο Γραφείο 25 της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, ηµοκρατίας 27,
στη /νση Οικονοµικού
2. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους
µέχρι την 12/02/2014
και ώρα 10:00 π.µ. στο Γραφείο 25 της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας,
ηµοκρατίας 27, γραφείο 25 (Ηµιόροφος) Τµήµα Προµηθειών, που θα αναγράφει όλα
τα απαιτούµενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ *ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ*ΟΝΙΑΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 25)
*ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Τ.Κ.: 50100, ΚΟΖΑΝΗ
3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας και ώρας υποβολής (παρ. 2 παρόντος
άρθρου) καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να
αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσµη.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα Απόφαση (πλήρες τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης), η περίληψη
ιακήρυξης, καθώς και όλα τα Παραρτήµατα (λοιπά τεύχη του
διαγωνισµού), διατίθενται
σε
ηλεκτρονική
µορφή
από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
Προκήρυξης, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στη
διεύθυνση www.pdm.gov.gr, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή
υποχρεώσεων.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας
Κυβερνήσεως, στον Τοπικό καθηµερινό τύπο του Νοµού Κοζάνης στον Οικονοµικό
Τύπο
και
στην
Επίσηµη
Εφηµερίδα
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του Π.* 60/07 οι προθεσµίες για την παραλαβή των
αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών µπορούν να συντµηθουν κατά επτά (7) και
κατά πέντε (5) ηµερες αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά δώδεκα (12) µέρες, του
οποίου όρου γίνεται χρήση,
όταν
οι προκηρύξεις καταρτίζονται και
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τη µορφή και τις λεπτοµέρειες
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII σηµείο 3.
Επίσης, αναρτήθηκε στα προβλεπόµενα σηµεία ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 του
Π.118/2007.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητο να κοινοποιηθεί σε όλους τους
ενδιαφερόµενους, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης και
την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ώστε να καθίστανται
εγκαίρως ενήµεροι.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 «Αποσφράγιση των προσφορών και

ανακοίνωση τιµών» του υπ’ αριθµ. 118/2007 Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου
(Κ.Π. )
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια (καθόσον πρόκειται για
ανοικτό διαγωνισµό).
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί
µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά
στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
*Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία
των προσφορών παραµένουν σε αυτό.
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 Π  118/2007 την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6
παρ. 2, Π 118/2007 λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η
διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά
του άρθρου 6 παρ.2 Π. 118/2007 µετά την υποβολή τους.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «δ ιοικητικές προσφυγές» του υπ’ αριθµ.

118/2007 Κανονισµού Προµηθειών  ηµοσίου (Κ.Π..) καθώς οι διατάξεις του
Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) « δ ικαστική προστασία κατά την σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη
σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τους όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

(ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για
διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας
του διαγωνισµού, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στο διαβιβαστικό
έγγραφο υποβολής του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω αναγραφής, θεωρείται πως ο υποψήφιος
αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω χρονική ισχύ στην προσφορά του.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 120 ηµέρες). Μετά
τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 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 ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται
από το Ελληνικό  ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόµενο της παρούσας.
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και
την Προκήρυξη.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή
(ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ή ΟΑΕ αναλογα).
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ( ΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κατά 243.000,00. € συµπ. Φ.Π.Α
τον
προϋπολογισµό του οικ. έτους 2014 του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
*υτικής Μακεδονίας, κατόπιν απόφασης έγκρισης πίστωσης της Συνέλευσης του
Ιδρύµατος,
Και κατά 54.000,00 € τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού *υναµικού (ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ* Κοζάνης).

Η πληρωµή θα γίνει µε βάση την εκάστοτε διαδικασία πληρωµής που ακολουθεί το
κάθε Νοµικό Πρόσωπο.

Για τα λοιπά Νοµικά Πρόσωπα:
Ακολουθείται η οικεία κατά περίπτωση διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών
πληρωµής και της εκκαθάρισης των αντίστοιχων δαπανών.
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κάθε φορά κρατήσεις και φόρο
εισοδήµατος, όπως ισχύει σε κάθε φορέα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών (Ν. 3801/04.09.2009 - ΦΕΚ A’163- Άρθρο
46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»).
Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενός (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη
επιµερίζεται κατά ποσοστιαία αναλογία µε το συµβατικό κόστος ή το ύψος της
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, να αναθέσει οποιοδήποτε
µέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο δεν έχει συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την
ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ( ΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την
υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την
σύµβαση ο αµέσως επόµενος στην κατάταξη υποψήφιος.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ( ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή
της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νοµό Κοζάνης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ονοµασία Τράπεζας ………………………………………………………
Κατάστηµα
……………………………………………………….
(∆/νση οδός-αριθµός,Τ.Κ. FΑΧ )
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ…………………………………………
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού στην οποία απευθύνεται )
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………….. 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……………………………..
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………………………………………
∆/νση…………………………………………………………………….
για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………………………………………….
για την
προµήθεια………………………………… σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ…………../………………. ∆/ξη
της.
Η παρούσα εγγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή µας και θα καταβληθεί ολικά ή
τµηµατικά χωρίς από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτηση σας µέσα σε (3 )ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσία
σας µε την προΰπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξη της.
Η
παρούσα
ισχύει
µέχρι
την
……………………………………………………………………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ,όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική εκδίδεται από το Ταµείο παρακαταθηκών & δανείων θα πρέπει, πέραν
των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 5 της διακήρυξης , να διατυπώνεται ο όρος :
« Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση κα χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή
αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε τρείς (3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας. »
ή
« η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007 ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………….
Κατάστηµα………………………………………………………….
(∆/νση :οδός-αριθµός, Τ.Κ., FAX )

Ηµεροµηνία έκδοσης……………………………..
ΕΥΡΩ…………………………………………………..

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται )

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ………………………………….. ΕΥΡΩ……………………………………………………

•

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα ,δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα ,παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως

µέχρι του ποσού των

ΕΥΡΩ………………….
•

(ολογραφώς )…………………………………………………………………………………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται
η

υποχρέωσή

µας

υπέρ

της

εταιρείας……………………………………………………………………………………………………………………..
∆/νση………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
……………………
…………………………………………………………………………………..

προς

κάλυψη

αναγκών

του……………………………………………
και το οποίο καλύπτει το 10%της συµβατικής προ ΦΠΑ ……………………………………………………………… ΕΥΡΩ
αυτής.

•

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµιά από µέρος αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

•

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

•

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή σε εµάς, οπότε

χαρτοσήµου.

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ.
•

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί ( στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆. ),συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’
ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.Φ.Μ.-∆.Ο.Υ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ,Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
( αν υπάρχουν )

Ηµεροµηνία………………………………

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα/υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο
Νόµιµου Εκπροσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αναγράψτε στο αντίστοιχο πεδίο το προσφερόµενο ποσοστό (% ) έκπτωσης
επί της εκάστοτε µέσης τιµής λιανικής πώλησης .

ΚΟΖΑΝΗ

Πετρέλαιο
Θέρµανσης
Ποσοστό
¨εκπτωσης

ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

%

ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆
ΚΟΖΑΝΗΣ

%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο:
ΝΑΙ

Ταχ. ∆νση

:

χ

ΟΧΙ

Κοζάνη:
Αρ. Πρωτ:
ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ…………………………………………………………………..»

Χρόνος κατάρτισης σύµβασης…………………………………
Τόπος
κατάρτισης
σύµβασης:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Σ υ µ β α λ λ ό µ ε ν ο ι:
1) ……………………………………………… , µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. …………………
…………………………………………….
2) Ο ………………………………………………………………. η οποία εδρεύει στο
……………………………………………….., µε ΑΦΜ …………………… - ∆.Ο.Υ
………………………….
και
εκπροσωπείται
νόµιµα
από
…………………………………………………………..

Ο πρώτος, έπειτα από την αρίθµ……………………….απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, αναθέτει την εκτέλεση της προµήθειας
υγρών καυσίµων θέρµανσης, στον δεύτερο που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία
«προµηθευτής», ο οποίος αναλαµβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας µε τους
ακόλουθους όρους της προκήρυξης του και της Τεχνικής & Οικονοµικής Προσφοράς που
κατέθεσε και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
Υποχρεούται να εφοδιάζει το Ν.Π.∆.∆……………………………………… σύµφωνα µε τον
παρακάτω Πίνακα.
΄Αρθρο 1ο
ΕΙ∆ΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ

1.

Πετρέλαιο Θέρµανσης

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ
ΤΙΜΉ%

Το είδος θα πληρεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού.
΄Αρθρο 2ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση
παρούσης

των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της
σε

τόπο

που

θα

υποδειχθεί

από

την

αρµόδια

Υπηρεσία

……………………………………….. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο
προµηθευτής θα πρέπει να ειδοποιήσει δύο µέρες πριν την παράδοση της προµήθειας την
υπηρεσία .
Η

Ποιοτική

και

ποσοτική

παραλαβή

των

ειδών

θα

γίνει

από

επιτροπή

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Άρθρο 3ο
TΙΜΗ
Το κόστος της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ………………….. € πλέον Φ.Π.Α και
το συνολικό κόστος της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ………………… €, ο δε ΦΠΑ
είναι ……………… €.
΄Αρθρο 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση τιµολογίου και των
λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών εντός ενός µηνός περίπου. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και
του φόρου εισοδήµατος βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 5ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης σύµβασης εφαρµόζονται οι
κείµενες περί προµηθειών διατάξεις. Για επίλυση τυχόν διαφορών η αναθέτουσα αρχή και
ο

προµηθευτής

καταβάλλουν

κάθε

προσπάθεια

για

την

φιλική

επίλυση

κάθε

διαφοράς/διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύµβασης σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα από την εµφάνιση της τα µέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της
στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων Κοζάνης.

Άρθρο 6ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής ο προµηθευτής, κατέθεσε την υπ’
άριθ. …………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
………………..-

Υποκατάστηµα

…………………………..

τραπέζης

(……..),

οδός

……………………………………………………, ποσού ……………….. € που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων τα ένα (1) πήρε η Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας και ένα (1) το Ν.Π.∆.∆…………………….και ένα (1) ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ……………………..
……………………

………………….

Για την Προµηθεύτρια εταιρεία

