Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 9/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:83/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 24η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
7918/ 24.3.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, για το παρακάτω θέµα επειδή
1. ο τακτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ, αν και
τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, απέβη άγονος σε ότι αφορά την
προµήθεια καυσίµων, σύµφωνα µε την αριθµ. 74/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
2.Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους προµηθευτές καυσίµων λήγουν στις 3103-2014, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παράτασής τους.
3. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε
καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων του
∆ήµου και κυρίως των
απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργων, ώστε να
αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δηµόσιας υγείας και να αντιµετωπιστούν οι
καθηµερινές ανάγκες καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, επισκευών δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης, λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών
καθαρισµών, αποκατάστασης φθορών του οδικού δικτύου, επίβλεψης και
κατασκευής τεχνικών έργων, χλωρίωσης του πόσιµου νερού κ.λπ.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Μπραντζουκάκης Νίκ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.9-2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
«Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση κατάρτισης όρων και
τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού διεθνή
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διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆.
και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014.»
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
O Εισηγητής αναφέρει:
«1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
4. Την αριθµ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων
Ν. 3463/2006».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων».
8. Την αριθµ. Π1/181/01-02-2012 εγκ. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ. & Ναυτιλίας περί
εξαίρεσης προµηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. έτους 2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπ. Εσωτερικών-Προµήθεις Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού» του Ν. 4111/2013, ΦΕΚ 18
Α/25-01-2013.
11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος
α΄240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18), όπου ορίζεται ότι «η
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για
τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους Προσώπων,
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική διάταξη που
αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».
12. Την υπ’ αριθµ 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών µε θέµα
«Ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και
όλων των νοµικών τους προσώπων, των περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των
νοµικών τους προσώπων, καθώς και όλων των νοµικών τους προσώπων, καθώς και
των συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού».
13. τη µε αριθµ.439/2013 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014.
14. την αριθµ. 36079/18-12-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού.
15. τη µε αριθµ. 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την
οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µόνο για τα
ελαιολιπαντικά και κηρύσσει άγονο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τα καύσιµα.
16. Την αριθµ. 15/2014 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί ΣταθµοίΠαιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον», περί έγκρισης επαναληπτικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισµού.
17. Την αριθµ. 87/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, περί έγκρισης επαναληπτικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού.
18. Την αριθµ. 83/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, περί έγκρισης επαναληπτικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού.
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19. Την αριθµ. 04/2014 απόφαση της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., περί έγκρισης επαναληπτικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισµού.
20. Την αριθµ. 95/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014.
21. Την αριθµ. 35/2014 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Λευκάδας.
22. Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014.
23. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των
προϋπολογισµών του ∆ήµου, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ.

Εισηγούµαι την προκήρυξη
Ανοικτού επαναληπτικού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την
προµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης)
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και
της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή
λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, όπως αυτή καθορίζεται από
το Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) ηµερών
από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση. Οι λόγοι της
συντετµηµένης προθεσµίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι η διακήρυξη θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και τα τεύχη δηµοπράτησης θα είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την
έγκριση κατάρτισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού
επαναληπτικού διεθνή διαγωνισµού ,σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Την προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές για την προµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρµανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, των
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και µε κριτήριο κατακύρωσης το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα
παράδοσής του, όπως αυτή καθορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας.
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) ηµερών
από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση
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διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση. Οι λόγοι της
συντετµηµένης προθεσµίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι η διακήρυξη θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και τα τεύχη δηµοπράτησης θα είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας.
Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές διενέργειας του επαναληπτικού διεθνή ανοιχτού
διαγωνισµού και την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου , των Ν.Π.∆.∆. και της
∆ΕΠΟΚΑΛ καταρτίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 8η του µηνός Μαϊου, του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο δηµοτικό
κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο),
Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη
της Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας
είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και β) η υπ’ αριθµ. 35/2014 µελέτη στην οποία
περιλαµβάνονται η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός
προϋπολογισµός, η προµέτρηση και η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αντικείµενο προµήθειας-Προϋπολογισµός
1. Η προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου, των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆ΕΠΟΚΑΛ,
προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 310.896,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή
σύνολο 382.402,63 ευρώ.
2. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα
βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών εξόδων έτους 2014 εκάστου
φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις.
Η προµήθεια µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες µέχρι την κάλυψη του
συµβατικού ποσού και στην περίπτωση αυτή η δαπάνη θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό έτους 2015.

Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

80.850,00

1,13 €

91.360,50 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

12.500,00

1,357 €

16.962,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Α1

108.323,00 €

4

Φ.Π.Α 23%

24.914,29 €

ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α.

133.237,29 €

Α2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

2.000,00

1,041 €

2.080,00 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

5.500,00

1,357 €

7.463,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Α2

9.543,50 €

Φ.Π.Α 23%

2.195,01 €

ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΜΕ Φ.Π.Α.

11.738,51 €

Α3. ΝΠ∆∆ ∆. Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5.900,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

6.136,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α3

6.136,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.411,28 €

ΣΥΝΟΛΟ Α3 ΜΕ Φ.Π.Α.

7.547,28 €

Α4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/
Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

42.640,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α4

42.640,00 €

Φ.Π.Α 23%

9.807,20 €

ΣΥΝΟΛΟ Α4 ΜΕ Φ.Π.Α.

52.447,20 €

Α5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
31.500,00

5

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

32.760,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α5

32.760,00 €

Φ.Π.Α 23%

7.534,80 €

ΣΥΝΟΛΟ Α5 ΜΕ Φ.Π.Α.

40.294,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α (Α1+Α2+Α3+Α4+Α5) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

199.402,50 €

Φ.Π.Α. 23%

45.862,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α.

245.265,08 €

ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Β1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

16.400,00

1,13 €

18.532,00 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

350,00

1,357 €

474,950 €

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

2.200,00

1,041 €

2.288,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1

21.294,95 €

Φ.Π.Α 23%

4.897,84 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α.

26.192,79 €

Β2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.200,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,357 €

1.628,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Β2

1.628,40 €

Φ.Π.Α 23%

374,53 €

ΣΥΝΟΛΟ Β2 ΜΕ Φ.Π.Α.

2.002,93 €

Β3. ΝΠ∆∆ ∆. Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Α/
Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

1.040,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β3

1.040,00 €

Φ.Π.Α 23%

239,20 €

ΣΥΝΟΛΟ Β3 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.279,20 €

Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/
Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10.000,00

6

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

10.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β4

10.400,00 €

Φ.Π.Α 23%

2.392,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β4 ΜΕ Φ.Π.Α.

12.792,00 €

Β5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

4.500,00

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

4.680,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β5

4.680,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.076,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Β5 ΜΕ Φ.Π.Α.

5.756,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (Β1+Β2+Β3+Β4+Β5) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

39.043,35 €

Φ.Π.Α. 23%

8.979,97 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α.

48.023,32 €

ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Γ1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

16.400,00

1,13 €

18.532,00 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

850,00

1,357 €

1.153,45 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1

19.685,45 €

Φ.Π.Α 23%

4.527,65 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α.

24.213,10 €

Γ2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,357 €

5.428,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ2

5.428,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.248,44 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ2 ΜΕ Φ.Π.Α.

6.676,44 €

Γ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.000,00

7

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

7.280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ3

7.280,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.674,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 ΜΕ Φ.Π.Α.

8.954,40 €

Γ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

4.680,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ4

4.680,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.076,40 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ4 ΜΕ Φ.Π.Α.

5.756,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Γ1+Γ2+Γ3+Γ4+Γ5)

37.073,45 €

Φ.Π.Α 23%

8.526,89 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α.

45.600,34 €

ΟΜΑ∆Α ∆ : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
∆1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

7.400,00

1,13 €

8.362,00 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

850,00

1,357 €

1.153,450 €

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

2.480,00

1,04 €

2.579,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

12.094,65 €

Φ.Π.Α 23%

2.781,77 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.876,42 €

∆2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.800,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

1.872,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆2

1.872,00 €

Φ.Π.Α 23%

430,56 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆2 ΜΕ Φ.Π.Α.

2.302,56 €

∆3. ΝΠ∆∆ ∆. Λευκάδας «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.500,00

8

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

1.560,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆3

1.560,00 €

Φ.Π.Α 23%

358,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆3 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.918,80 €

∆4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

8.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

8.320,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆4

8.320,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.913,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆4 ΜΕ Φ.Π.Α.

10.233,60 €

∆5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

4.680,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆5

4.680,00 €

Φ.Π.Α 23%

1.076,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆5 ΜΕ Φ.Π.Α.

5.756,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1+∆2+∆3+∆4+∆5)

28.526,65 €

Φ.Π.Α 23%

6.561,13 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α.

35.087,78 €

ΟΜΑ∆Α Ε : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
Ε1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

2.600,00

1,13

2.938,00 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

2.500,00

1,357

3.392,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1

6.330,50 €

Φ.Π.Α 23%

1.456,02 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α.

7.786,52 €

Ε2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Ε1+Ε2)

9

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,04 €

520,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε2

520,00 €

Φ.Π.Α 23%

119,60 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε2 ΜΕ Φ.Π.Α.

639,60 €

6.850,50 €

Φ.Π.Α 23%

1.575,615 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α.

8.426,115 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
Φ.Π.Α 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

310.896,45 €
71.506,18 €
382.402,63 €

ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, στις
08-05-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα
(∆ιοικητήριο), δ/νση Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, T.K. 31100 Λευκάδα, Γραφείο
Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος.
2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου τους την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14:30.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται µε
πρωτόκολλο, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε
την προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής-Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση καυσίµων,
γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο
επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι
πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο
ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές
συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. (αν η προσφορά αφορά το σύνολο των
δηµοτικών ενοτήτων ειδάλλως στην προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά δηµοτική
ενότητα, ή ανά φορέα, για τα καύσιµα που αφορά η προσφορά) σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
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β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν
εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
ε. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε
σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συµµετέχοντος,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων
την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή
τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει
την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
στ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε το Φ.Π.Α. (αν η προσφορά αφορά το σύνολο των
δηµοτικών ενοτήτων ειδάλλως στην προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά δηµοτική
ενότητα που αφορά η προσφορά), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν
συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου
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έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του δεν
ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 32
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. πρωτ. 38152/25-06-2009 περί
αποδοχής της υπ’ αριθµ. 231/2009 Γνωµοδότησης του Ε΄ Τµήµατος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι
διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην
περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη
εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο πρέπει να
προσκοµιστεί νόµιµα θεωρηµένο.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από
τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
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καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συµφωνητικού τους θεωρηµένο από αρµόδια ∆.Ο.Υ.
6. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό
και τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται επί λέξη:
Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς
των ΟΤΑ.
Η ισχύς της προσφοράς µας ορίζεται σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης
καθώς και για το χρονικό διάστηµα τυχόν παράτασής της.
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ
και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
• Η οδική χιλιοµετρική απόσταση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου του
προσφέροντος από την έδρα της δηµοτικής ενότητας για την οποία υπέβαλε
προσφορά.
• Το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε
προσφερόµενου είδους καυσίµου καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή
επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως
προσφορά.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας
προσφορά για όλα τα προς προµήθεια είδη καυσίµων του προϋπολογισµού είτε ανά
δηµοτική ενότητα είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω, είτε
για επιµέρους φορείς ανά δηµοτική ενότητα και για το σύνολο των ποσοτήτων των
προϋπολογισµών τους. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο από
πρατήριο που βρίσκεται εντός των ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω, εκτός από τις δηµοτικές ενότητες Καλάµου-Καστού.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου
ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή
τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και
να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν
αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα
συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για
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λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται :
1. Για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, στη
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης κάθε είδους
καυσίµων την ηµέρα παράδοσής του, όπως αυτή καθορίζεται από το Τµήµα
Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά
µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος
Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές ή µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται
ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε
προσφερόµενου είδους καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι
προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίµων ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
5. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των
ποσοτήτων για κάθε προϋπολογισµό δαπάνης δηµοτικής ενότητας
6. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για
κάθε είδος καυσίµου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόµενων καυσίµων, τα έξοδα της
ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου.
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Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η
προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς
τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά
ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης
για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα
σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Πιο συγκεκριµένα οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ο
οποίος πρέπει εξωτερικά να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, fax)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Ανοικτός επαναληπτικός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων
του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

15

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:…………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …./…./2014

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους φακέλους,
δηλαδή:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 5ο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα οποία θα
πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει µε ακρίβεια και σαφήνεια
τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο
-

ένα (1) αντίγραφο

Οικονοµική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο
-

ένα (1) αντίγραφο

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
προσφέροντα, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού, τον τίτλο του φακέλου και τον αριθµό
της ∆ιακήρυξης.
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Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση,
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
όλων των µελών της.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει
να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον
προσφέροντα.
Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
5. Στο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» :
Θα αναγράφονται οι πίνακες µε τις ποσότητες καυσίµων µε τους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς, ανά δηµοτική ενότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 3ο της παρούσης
διακήρυξης, για τις οποίες ο συµµετέχων στο διαγωνισµό επιθυµεί να εκδηλώσει
ενδιαφέρον.
•

για το κάθε είδους καυσίµου θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%)

Οι προµηθευτές µπορεί να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για µέρος
των καυσίµων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας και ανά φορέα
σ’ αυτές και για το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίµων που αναφέρονται
στους επιµέρους φορείς, σύµφωνα πάντα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3Ο της
παρούσης διακήρυξης.
Οι τιµές δίδονται σε ευρώ και στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που δίδει
τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
8. ∆εν γίνονται αποδεκτές, επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές που αναφέρονται
σε µέρος των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου ή για µέρος των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση
συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το
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παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου
να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από
την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή
τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους
συµµετέχοντες και καταχωρεί αυτές σε πρακτικό.
6. Μετά την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επαναφέρει
τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία αξιολογεί και ανακοινώνει τις τιµές.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα
παρακάτω στοιχεία:
-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου
προϊόντος.
2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα
προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου
την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο
πιστοποίησης τιµών της αρµόδιας υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας, µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµων και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση µεταξύ
τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή
που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
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α. Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε είδος καυσίµου που προφέρει ο
προµηθευτής.
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανοµή του κάθε είδους καυσίµου µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε
ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του
προµηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή
Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
προµήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή
της συµµετοχής προµηθευτή σ΄αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για
διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρµόδια
για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται
ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος καυσίµου
β) Την ποσότητα
γ) Την τιµή
δ) Τον Φορέα για τον οποίο προορίζονται τα καύσιµα
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
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στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισµού.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος
παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από
την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται
πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε
ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Σύµβαση
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και
υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση
τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την
προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν
αποδεκτές.
Επισηµαίνεται, εδώ, ότι τα προς προµήθεια είδη παρατίθενται στην µελέτη και
συγκεκριµένα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αναλυτικά - ξεχωριστά για το
∆ήµο και κάθε Νοµικό πρόσωπο, µε σκοπό µετά την ανάδειξη προµηθευτών –
χορηγητών, για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη ξεχωριστά, από τις
διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου
Λευκάδας να υπογραφούν ξεχωριστές συµβάσεις µε τον ∆ήµο Λευκάδας, τα
Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Περιβάλλον», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης»,
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και «∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.».
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
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β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ. Τα προς προµήθεια καύσιµα και την ποσότητα
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίµου
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρµογή
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή
όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, αν η προσφορά αφορά το σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων, ειδάλλως στην
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά δηµοτική ενότητα, ή ανά φορέα, για τα καύσιµα που
αφορά η προσφορά.
β. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των
µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
µελών.
Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και
έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα
ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την ηµεροµηνία
έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική ∆ιακήρυξη, την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υγρά καύσιµα, την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της
εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
(β) ότι ο
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται
στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί
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σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας
που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλ. τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφορών.
γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
H παράδοση των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά και τµηµατικά, για το χρονικό
διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2014, µε
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες, µέχρι την
κάλυψη του συµβατικού ποσού, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες των
υπηρεσιών.
Ο ∆ήµος Λευκάδας και τα Νοµικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν
το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου
Λευκάδας και των Νοµικών Προσώπων.
Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του παραλήπτη - και σε
ώρες που θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη - µε
ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του
παραλήπτη (πετρέλαιο για καυστήρες) οπουδήποτε ευρίσκονται, είτε από τις
εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προµηθευτή, κατ’ εκλογή του
παραλήπτη. Για κάθε ποσότητα βενζίνης ή πετρελαίου θα εκδίδεται δελτίο
αποστολής και ύστερα συγκεντρωτικό τιµολόγιο που θα αφορά τα δελτία αποστολής
για κάθε µήνα.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και
τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες
κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 20ο
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∆ειγµατοληψία
Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χηµική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι
σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Σε περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά
την ποιότητα , προέλευση , κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς
προµήθεια είδους πρέπει να λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται στην
∆/νση Χηµικών Υπηρεσιών για τον καθορισµό της ποιότητας ή προελεύσεως κ.λπ.
του είδους.
Τα δείγµατα θα λαµβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του
και θα βαρύνουν το χορηγητή.
Η δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα
αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Ματαίωση-επανάληψη του διαγωνισµού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα
για τον ∆ήµο, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες
προσφορές µετά από νέα προκήρυξη, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που
συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό.
Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως γι’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα
καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος.
2. Ο ∆ήµος και τα Ν.Π.∆.∆. διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν
όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του
∆ήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες
επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων και αποστολής στο ∆ήµο
και τα Ν.Π.∆.∆. των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον
προµηθευτή.
3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στο
µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα της αναθέτουσας αρχής, ο
προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
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βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της
Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να
καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο
προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες
συνέπειες.
4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου,
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Για κάθε παράβαση γενικώς από τον Προµηθευτή των όρων της παρούσης
διακήρυξης, όπως ακριβώς καθορίζονται σ’ αυτήν και υπαγορεύονται από τα
συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστεως, η Επιτροπή Προµηθειών δύναται
να προτείνει κατά του προµηθευτή όλες τις κυρώσεις, µερικώς ή αθροιστικώς κατά
την κρίση της οι οποίες προβλέπονται από το Νόµο και τις αποφάσεις που ισχύουν
κατά το χρόνο της εκδικάσεως της παραβάσεως ακόµη δε και το πρόστιµο, αφού
σταθµίσει όλα τα πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή παραβάσεως που έγινε
από τον προµηθευτή και την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του.
Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε άµεση αντικατάσταση. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν
ακατάλληλης ποσότητας η αναθέτουσα αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί
στην απόρριψη των καυσίµων.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της αριθµ.
11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 26ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωµής τα οποία είναι:
α. Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία Εµπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε την µέση τιµή λιανικής των ειδών την
ηµεροµηνία παράδοσης.
β. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή.
γ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη οφειλής του προµηθευτή.
δ. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ήµο Λευκάδας, πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο
αυτής που θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο
∆ήµο Λευκάδας.

24

Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων,
ήτοι: φόρος εισοδήµατος 1% για τα καύσιµα και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥΤΕΑ∆Υ και 0,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Πληροφορίες- Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης καθώς και να τους
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα τα τεύχη της διακήρυξης, τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη
& Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360542, 2645360610 &
φαξ 2645360586, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Α.Αθανίτης, Κ. Γεωργάκη
2. Η διακήρυξη θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία
Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο.
4. Τα τεύχη δηµοπράτησης θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου.
5. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
α. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθµ.
11/28-06-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 µε το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν.
3548/2007.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος κατά τη διαδικασία,
µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Επειδή στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα
στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα ή περισσότερες ή
και σε όλες τις οµάδες του διαγωνισµού, οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα
επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού της
οµάδας του διαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή ξεχωριστά.
Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για δηµοσίευση, θα την έχει ο
∆ήµος στις οµάδες του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Η δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο
ανάδοχος προϋπολογίζονται σε 450,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των
εφηµερίδων.
Σε περίπτωση ανάδειξης περισσοτέρων του ενός αναδόχων, θα γίνει επιµερισµός
της δαπάνης δηµοσίευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 83/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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