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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση
: Μεραρχίας 36
Ταχ. Κώδικας : 621 10
Πληροφορίες :Κ. Αγγελίδης
Ι.Καλφόγλου
Τηλέφωνο
: 2321350357-360
Fax
: 2321025767
e-mail
: aggelidis@serres.pkm.gov.gr,
kalfoglou@serres.pkm.gov.gr

Σέρρες 10 Νοεµβρίου 2014
Αριθµ. Πρωτ 443713/5367

AΔΑ:6Ω5Ζ7ΛΛ-ΗΧ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Προµηθευόµενο είδος: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
∆ιαγωνισµός: σε ευρώ
Κριτήριο αξιολόγησης: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%)
επί της µέσης λιανικής τιµής της αγοράς, το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει
το 5%)
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία

Ηµέρα
εβδοµάδας

Ώρα

21/11/2014

Παρασκευή

9:00π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Σερρών
Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, 621 10 Σέρρες

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις 20/11/2014 και ώρα 14:30µ.µ. στα
γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.
ΣΕΡΡΩΝ, Μεραρχίας 36, ΤΚ 62110, 2ος όροφος.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 73.800,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ
Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr
10/11/14

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
Π.Κ.Μ.
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
2. Το Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).

3. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/1-21995).
14PROC002391398
2014-11-10
4. Το Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997).
6. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών
7. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), κατά
το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ
279/τ.Α/10-11-2005).
9. Το Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ.Α/2-10-2002).
10. Την αριθµ. Α3-1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης προϊόντων πετρελαίου.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014), περί αρνητικού ποσοστού
έκπτωσης, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
12. To N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
13. Την αριθµ. 1767/40/21.10.14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης των
όρων

της ∆ιακήρυξης και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε θέµα : «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».
14. Το αρίθµ.πρωτ.3314/25-09-2014 έγγραφο του ΤΕΙ ΚΕΝΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ στις Σέρρες που αφορά
στην προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας στις Σέρρες.
15. Την αρίθµ.3254/19.9.2014 (Α∆Α:ΩΩ1Κ469143-ΠΟΞ) απόφαση ανάληψη υποχρέωσης για την προµήθεια
πετρελαίου θέρµανσης έτους 2014 για τις Σέρρες και το Κιλκίς.
16. Το από 24.9.2014 αίτηµα του Αναπληρωτή Προέδρου Αναστασίου Μωϋσιάδη (Α∆ΑΜ: 14REQ002305733
2014-09-04).
17. Την αρίθµ.365/39/25-9-2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση ∆απάνης
για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, έτους 2014, για το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες»
(Α∆Α:73ΤΙ469143-Κ7Λ, Α∆ΑΜ:14REQ002308183 2014-09-25).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή (το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής της αγοράς, το οποίο µπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%) για την «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 73.800, 00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:
αρίθµ.πρωτ.3254/19-9-2014

(Α∆Α:ΩΩ1Κ469143-ΠΟΞ)

απόφαση δέσµευσης πίστωσης Α/Α 374, που καταχωρήθηκε µε α/α 374 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2014 µε δυνατότητα παράτασης για
διάστηµα δύο (2) µηνών.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Σερρών, Μεραρχίας
36, 2ος όροφος στις 21/11/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά µε οποιοδήποτε
τρόπο, καθηµερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, µέχρι και την προηγούµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού ήτοι 20/11/2014. Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) ηµερολογιακούς µήνες
προσµετρούµενους, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη
και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα

προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του

Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007).
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1.Φυσικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
2.Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
3.Συνεταιρισµοί
4.Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών,
Μεραρχίας

36,

2ος

όροφος,

τηλ.

2321350357,

2321350360,

fax:

2321025767,

e-mail:

aggelidis@serres.pkm.gov.gr, kalfoglou@serres.pkm.gov.gr, και από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών:
www.pkm.gov.gr
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ-ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Α.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (στο εξής: η
Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της Μέσης Λιανικής τιµής της
αγοράς, το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%) για την «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους
πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και
διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, να
θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως
ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την
έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα
της Αναθέτουσας Αρχής, ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης
µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

A.2
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις
έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα αρχή
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ που εδρεύει στις
Σέρρες, Μεραρχίας 36, Τ.Κ. 62110.

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Υπεύθυνο για την διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, η οποία στεγάζεται στις Σέρρες, Μεραρχίας 36 τηλ. 2321350357,
2321350360 Fax: 2321025767.

Αρµόδιοι για την Παροχή πληροφοριών
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Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες

ηµέρες και ώρες από το Τµήµα

Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, αρµόδιοι υπάλληλοι: Κ.Αγγελίδης
Ι.Καλφόγλου,

στο

τηλέφωνο

2321350357,

2321350360,

Fax:

2321025767,

e-mail:

aggelidis@serres.pkm.gov.gr., kalfoglou@serres.pkm.gov.gr,

∆ιακήρυξη
Η παρούσα διακήρυξη µε αριθµ.πρωτ. 4 4 3 7 1 3 / 5 3 6 7 / 1 0 - 1 1 - 2 0 1 4

Έργο
Το σύνολο των προµηθειών που καλείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Η αρµόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που είναι
αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του δηµοπρατούµενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύµβασης.

Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα µε τον Φορέα, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο
επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση παρόν τεύχος.

Κατακύρωση
Η απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του
έργου στον Ανάδοχο.

Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Φορέα και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της
Κατακύρωσης.

Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου.

Συµβατικό Τίµηµα
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Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί
το έργο και θα αποτελέσει το οικονοµικό αντικείµενο της
Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Α.3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
2. Το Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).
3. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/1-21995).
4. Το Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997).
6. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών
7. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), κατά το
µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/10-112005).
9. Το Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ.Α/2-10-2002).
10. Την αριθµ. Α3-1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης προϊόντων πετρελαίου.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014), περί αρνητικού ποσοστού
έκπτωσης, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
12. To N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».

Α.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού
β. κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής αναφορικά µε τη συµµετοχή
προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού.
γ. κατά της διενέργειας του διαγωνισµού.

δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής:
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α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση
εξετάζεται από τη αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο πέντε (5) εργάσιµές ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής αναφορικά µε τη συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή κατά της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού
και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση
του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από
την αρµόδια Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την
υποβολή της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο
(2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση
αυτή, εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης
αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατά
περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), µέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η
ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η
Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω
τριήµερου προθεσµίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν
γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση
του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
Οι προµηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, κατά των
αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος τους κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του
Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής
αποφαίνεται η αναθέτουσα αρχή δια των αρµοδίων οργάνων της. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή µε άλλη οιοασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. έως δ, (παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 15 του Π.∆.118/2007) απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό
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του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του προς προµήθεια
είδους. Το ύψος δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(«παράβολα από κάθε αιτία»).

A.3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, και
οικονοµικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Α.4
ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Α.4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Π.Ε. Σερρών - Τµήµα Προµηθειών, και η
παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως χωρίς αντίτιµο, είτε µε courier (µε χρέωση του παραλήπτη), είτε
από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, η Π.Ε. Σερρών δεν έχει καµία απολύτως
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία
των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
έτσι ώστε η Π.Κ.Μ. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε
τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη
να το γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Ε. Σερρών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.4.2 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι
πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από
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τον Αρµόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.

Α.5
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, η
οποία στεγάζεται επί της οδού Μεραρχίας 36, στο 2 ο όροφο, στις Σέρρες, Τ.Κ. 621 10 τηλ. 2321350357,
2321350360, Fax: 2321025767, στις 21/11/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.6
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A.6.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή πρόσφορα
δ) Συνεταιρισµοί
Η Ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν
την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές.

Α.6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν:
1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
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Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή
του.
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε
την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή.
6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
7. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από
τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο
συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό.

Α.7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των
“∆ικαιολογητικών” τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i)

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

στην οποία θα αναγράφονται:
-τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισµού, που συµµετέχουν,
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-ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν

καταδικασθεί µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.
64/16.03.2007), ήτοι:
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
•

•
•

-

∆ωροδοκία, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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 από το 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 τις
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποια αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.

ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού,

-

ότι δεν

τελούν

σε

διαδικασία

αναγκαστικής

διαχείρισης

ή

κήρυξης

σε

διαδικασία

αναγκαστικής διαχείρισης.
-

ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.

-

ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.

-

ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990
(Α΄101) ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ιδίων νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

-

ότι δεν απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

-

(αν πρόκειται για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού), ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες µε
τις παραπάνω κυρώσεις

-

(αν πρόκειται για ενώσεις προσώπων), ότι δεν ισχύει οτιδήποτε από τα παραπάνω για κανένα από
τα µέλη της
- ότι

αναλαµβάνουν την

υποχρέωση

για

την

έγκαιρη

και

προσήκουσα

προσκόµιση των

δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, του Π.∆. 118/2007
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
ii)

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
στην οποία να δηλώνεται ότι:

•

∆εν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την
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επαγγελµατική διαγωγή τους.

•

∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού
ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε
µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

•

∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

iii)

Eφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, να υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.

iv) ΄Αδεια λειτουργίας της Επιχείρησης.

v) Οι προσφέροντες για τα υγρά καύσιµα θέρµανσης οφείλουν να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων
β) Επικυρωµένο από δικηγόρο αντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων των βυτιοφόρων ή
φωτοαντίγραφο του επικυρωµένου αντιγράφου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι ταξινοµηµένα κατά όχηµα.

vi)

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία

φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, του
συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία να δηλώνεται ότι:
Οι προδιαγραφές του προσφερόµενου πετρελαίου θέρµανσης καλύπτουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
αποφάσεων της κείµενης νοµοθεσίας.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα εµπεριέχεται σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής:
1.

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται

σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2.

Τα ∆ικαιολογητικά, µπορούν να µην υποβάλλονται µαζί µε την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί
στο πλαίσιο άλλου διαγωνισµού σε προγενέστερο χρόνο στην Π.Ε. Σερρών και δεν έχει λήξει η ισχύς
τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

3.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη.

4. 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 υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
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Α.8
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο
θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να
λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου.
Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:
•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5.9.2003),

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και

•

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007).

Η µεταφορά του καυσίµου στις εγκαταστάσεις θα γίνεται µε βυτία της αναδόχου επιχείρησης, ικανής
χωρητικότητας τουλάχιστον 15.000 λίτρων και µε σωλήνα πλήρωσης µήκους 30µ..
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού στην προσφορά τους τα ακόλουθα:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές του
προσφερόµενου πετρελαίου θέρµανσης καλύπτουν τις απαιτήσεις των προαναφερόµενων αποφάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.9
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) µήνες, προσµετρούµενες από την
εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την
παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα απευθύνει
σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι
Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την
αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν
παρατάσεις.
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Α.10
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές µε την παρούσα, για το σύνολο ή µέρος
του προκηρυσσόµενου Έργου και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Α.11
ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Το είδος υγρού καυσίµου θέρµανσης που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες, για το έτος 2014, κατ’ είδος και ποσότητα είναι:

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Ενδεικτική
Τιµή σε
ευρώ
1,008

Ποσότητα
σε λίτρα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός

56.690
ΦΠΑ 23%

57.143

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός
µε τυχόν
αρνητική
έκπτωση έως 5%
60.000

13.143

13.800

70.286

73.800

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ταξινόµηση κατά CPV: πετρέλαιο θέρµανσης (09135100-5).

Α.12
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εξωτερικά στον κυρίως ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
-

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα

-

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια

-

Ο αριθµός της διακήρυξης

-

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

-

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών µε όλα τα
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα:
1.

Τα

ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής

σε

δύο αντίτυπα,

πρωτότυπο και

αντίγραφο,

τοποθετηµένα σε σφραγισµένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Το πρώτο
αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε
το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών
θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετηµένα επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε
περίπτωση

ασυµφωνίας

του

µε

το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετηµένα

σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το πρώτο
αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε
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το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Ο υποφάκελος των τεχνικών
προδιαγραφών θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο
όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από
σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ
όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς
και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.

Α.13
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.13.1
ΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”
Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο
Προσφοράς.
Στην Οικονοµική Προσφορά για τα καύσιµα θέρµανσης αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις %
στη νοµίµως διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, το οποίο µπορεί να
είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%,

Α.13.2
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε µε
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
η οποία στεγάζεται επί της οδού Μεραρχίας 36 Τ.Κ. 62110 στις Σέρρες, 2ος όροφος, τηλ. 2321350360,

2321350357 Fax: 2321025767. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να
περιέλθει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας έως και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.
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Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τους ως άνω τρόπους.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.14
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση από την αρµόδια Επιτροπή στα Γραφεία
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Η αρµόδια
Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών. Ελέγχονται,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων
∆ικαιολογητικών κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών.
Ελέγχονται, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των
Φακέλων Τεχνικών Προσφορών κατά 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 θα οριστεί µετά από πρόσκληση.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµών, αφού τα ελέγξει γνωµοδοτεί για την καταλληλότητα και την τεχνική αρτιότητα
αυτών, και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές ανακοινώνει τα ονόµατα των
αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν.
Κατόπιν αποσφραγίζονται οι Φάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς σε ηµεροµηνία που ορίζει η
Επιτροπή. Ελέγχονται, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία των Φακέλων της Οικονοµικής Προσφοράς κατά φύλλο.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόµενη διαδικασία.
α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης.
β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε το ποσοστό
έκπτωσης.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την
αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις νοµικές διατάξεις που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Π.Ε. Σερρών και χωρίς

να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των Φακέλων της Οικονοµικής Προσφοράς οι παρευρισκόµενοι
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λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο ∆ιαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται

να

λαµβάνουν

γνώση

αυτών

των

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Π.Ε. Σερρών σε τρία (3) όµοια αντίτυπα.
Μετά το πέρας αυτού του 1ου σταδίου του διαγωνισµού η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο
οποίο καταγράφει τη διαδικασία όπως εξελίχθηκε µε τους αρχικούς συµµετέχοντες, τους τυχόν απορριπτέους
µε τους λόγους απόρριψης, το οποίο καταθέτει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Α.15
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους
προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών.
Από τις διευκρινίσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε γραπτώς.
Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα να µεταβάλουν τις προσφορές τους ή να
καταθέσουν αντιπροσφορά µετά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τους.

A.16
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Α.6.2 και Α.7 θα
απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
2. Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
πλήρως απαράβατους
5. Προσφορά που δεν καλύπτει
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όρους της ∆ιακήρυξης (όπου

αναφέρονται), θα απορρίπτεται.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτεται.
7.

Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου, θα
απορρίπτεται.

A.17
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής (Ν.2672/1998 - Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19
παρ. 6 του Π.∆.118/2007:
α. Έλληνες πολίτες.
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ανωτέρω παραγράφου Α.6.2. («Αποκλεισµός
Συµµετοχής»), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό 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 πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συµβιβασµό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
διαχείρισης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους (για τους εργοδότες και τους
εργαζοµένους) κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ανωτέρω παραγράφου Α.6.2.
(«Αποκλεισµός Συµµετοχής»), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
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Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής
2.

ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για
τους εργοδότες και τους εργαζοµένους).
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα µητρώα
του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφ. α και β για ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, µε
την επισήµανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, υπόχρεοι στην
προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆/νων Σύµβουλος για τις Α.Ε.
2.

Πιστοποιητικό 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 επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).

3.

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
προηγούµενης παραγράφου (2) εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του
κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.

δ. Συνεταιρισµοί:
i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ii. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ανωτέρω
παραγράφου Α.6.2. («Αποκλεισµός Συµµετοχής»), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
iii. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας (α) του παρόντος άρθρου, εφόσον
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πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) της κατηγορίας (β) του παρόντος άρθρου

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) της κατηγορίας (γ)
του παρόντος άρθρου.
ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
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 από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) ή υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη δήλωση (βεβαίωση) ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα
στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης προµηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της
σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του οργάνου.
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών
του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.18
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της Χαµηλότερης Τιµής (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%)
επί της Μέσης Λιανικής τιµής της αγοράs, το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5%), όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου της Π.Κ.Μ. ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Τα πρακτικά
υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 23
του Π.∆. 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον ανάδοχο, η σύµβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Α.18.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το
δικαίωµα:
•

να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού.

•

να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της Προκήρυξης

•

να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/18.

Α.19
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, υπόδειγµα της οποίας
παρέχεται στο Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η Σύµβαση περιλαµβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση,
την ∆ιακήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης προµήθειας, ο
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε τον Φορέα.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α)

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση.

(β)

Εγγύηση

καλής

εκτέλεσης

των

όρων

της

Σύµβασης

που

θα

ανέρχεται

στο

5%

του

Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου χωρίς Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
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όπως και όλες οι εγγυήσεις

που αναφέρονται στην Προκήρυξη,

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις
προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.20
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α.20.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ
Οι παραδόσεις των καυσίµων θέρµανσης θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις
ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες, εντός µίας ηµέρας, από την έγγραφη παραγγελία.
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται άµεσα µε
την προσκόµιση του είδους.

Α.20.2

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παραλαβή των υγρών καυσίµων θα εκτελείται µε την έκδοση εντολής προς τον προµηθευτή καυσίµων
(εις διπλούν), στην οποία θα αναγράφονται το είδος του καυσίµου, η ποσότητα και η ηµεροµηνία. Η µία εντολή
προµήθειας θα παραµένει στον προµηθευτή (πρατηριούχο), ενώ το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της
υπηρεσίας, προκειµένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτει.
Οι δαπάνες µεταφοράς και εκφόρτωσης των καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται µε φροντίδα και έξοδα του
προµηθευτή, κατόπιν παραγγελίας από την ενδιαφερόµενη για την προµήθεια Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες.

Α.20.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρµόδια κατά υπηρεσία Επιτροπή
Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
Α.20.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πηγή χρηµατοδότησης του διαγωνισµού αυτού είναι ο προϋπολογισµός εξόδων του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας, του οικονοµικού έτους 2014 και συγκεκριµένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1611.01. Η
πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις παραδόσεις των προϊόντων. Οι παραγγελίες θα δίνονται
εγγράφως και σ΄ αυτές θα αναγράφεται η ποσότητα των παραγγελλόµενων ειδών. Η ποιότητα των καυσίµων θα
είναι η ίδια µε των κρατικών διυλιστηρίων.
Κάθε ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή
λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα της παράδοσης στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ανώτερη και

η κατώτερη τιµή βρίσκονται πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά, αυτές δεν υπολογίζονται στη
διαµόρφωση της µέσης λιανικής τιµής. Η ∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών εκδίδει εβδοµαδιαίο δελτίο µέσης
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λιανικής τιµής, στο οποίο οφείλουν να προσαρµόσουν οι προµηθευτές τις τιµές τους.
Μετά την παραλαβή των ειδών ακολουθούν τα εξής: 1) οι Υπηρεσίες συντάσσουν πρακτικά ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων, που υπογράφονται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής και από τον
προµηθευτή ή το νόµιµο αντιπρόσωπο του και 2) εκδίδεται τιµολόγιο και απόδειξη εισαγωγής στην αποθήκη
(ανάλογα µε τη φύση των προϊόντων). Οι προµηθευτές προσκοµίζουν τα τιµολόγια µε την παράδοση των
προϊόντων τους.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου και
επιπλέον κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-2011).

Α.20.5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των ειδών, µε
απόφαση της ΠΚΜ, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Προµηθειών, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών. Σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

Α.20.6 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της ΠΚΜ, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
Επιτροπής.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε
δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη,
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του είδους µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του νέου
διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύµβαση, µε απόφαση της
ΠΚΜ, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για
παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/07, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση µερική ή ολική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών της
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Π.Ε. Σερρών ή ακόµα και από το σύνολο των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.
2286/95.
γ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.
Σε περίπτωση που η προµήθεια είδους σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

Α.20.7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Φορέα είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν που ορίζεται στη
σύµβαση ή µη σύµφωνο µε την παραγγελία, η Επιτροπή Προµηθειών, εκτός από την κύρωση την οποία
µπορεί να προτείνει στην αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή για την αιτία αυτή, γνωµοδοτεί και για την τιµή µε
την οποία θα πληρωθεί το είδος.

Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προµηθευτής να πάει τα είδη στο Φορέα ή παραλείψει να πάει
ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από
την Επιτροπή Παραλαβής και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε ο Φορέας µπορεί να
αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής
µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου Εµπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη
δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.

Γ.

Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή των όρων της σύµβασης όπως καθορίζονται από

αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, µε απόφαση της
αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Προµηθειών, επιβάλλονται
κυρώσεις που διαλαµβάνονται από τον Ν.2286/95, του Π.∆. 118/2007, του Αγορανοµικού Κώδικα
(διάταξη 7-9) και του Ν.3668/2008, δηλαδή η σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη έκπτωτου από τη σύµβαση.

∆.

Οι παραπάνω κατά τον προµηθευτή κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση δίωξης εφόσον η

παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκηµα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων κατά του
προµηθευτή για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο και αν προκύψει.

Ε.

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος της προµήθειας είδους, µε απόφαση της

Οικονοµικής Επιτροπής επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις σε βάρος του:
α) Κατάπτωση εν όλο ή εν µέρει της κατατιθέµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β) Προµήθεια των συµβατικών ειδών ή µε διενέργεια διαγωνισµού ή µε απ’ ευθείας αγορά
καταλογιζόµενης της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προµηθευτή από προµήθειες του ∆ηµοσίου.

Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτού ότι σε περίπτωση επιβολής προστίµου ή κατάπτωση εγγύησης
καλής εκτέλεσης, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου και στην αναλογούσα έπ’ αυτού
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εισφορά υπέρ του ΟΓΑ.

Ζ. Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του ∆ηµοσίου ή των φορέων κατά του
προµηθευτή θα κρατούνται από το λογ/σµό του προµηθευτή στο φορέα ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο προµηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό θα βεβαιούνται σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί ∆ηµοσίων Εσόδων.
Α.20.8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η πληρωµή θα γίνεται από τις πιστώσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, µετά την παραλαβή του
τιµολογίου και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο στον οποίο
θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποκλειστικά κατά τόπον αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των
Σερρών.

Α.21
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους
και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα σε εθνικό
επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.

Α.22
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό, µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να
µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι κατωτέρω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαµβάνουν καταρχήν:
(α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
(β) Τον εκδότη.

(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται
(δ) τον αριθµό της εγγύησης
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(ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση σε ΕΥΡΩ.
(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
διζήσεως.
(ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
(ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της Π.Κ.Μ, που θα υποβληθεί πριν από τη λήξη της εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει, εκτός των προϋποθέσεων (α) έως (ζ) της ανωτέρω
παραγράφου (Α.22) και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το προς προµήθεια είδος.
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι
µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από το χρόνο λήξης της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική παύση εκτέλεσης της
εργασίας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.

Α.23
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους
όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις
του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε.

Α.24
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση,
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα
οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της παροχής των
συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα, ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Α.25
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε
που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.

Α.26
ΛΥΣΗ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο
επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύει, τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος
των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός

του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της
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Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α)

Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.

γ)

Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το
ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία

του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Α.27
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ∆ίκαιο.
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
προσπάθεια για τη 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 στις Σέρρες.

Α.28
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σχετική σύµβαση θα υπογράφεται µεταξύ του αρµοδίου σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και του αναδόχου βάσει κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών
στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια έως 31-12-2014 µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον µήνες.

Μ.Ε.Π.

O αναπληρωτής ∆/ντης
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

……………………..

Η Πρόεδρος της ΟΙΚ.Ε.:

Τα Μέλη:

Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά

Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία

Θάνος Αλέξανδρος

Μασλαρινός Αθανάσιος

Μήττας Χρήστος

Πάλλας Κωνσταντίνος

Τσιµήτρης ∆ηµήτριος

Ανδρίτσος Ιωάννης

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Μούρνος ∆ηµήτριος

Μπασδάνης Αθανάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της Μέσης
Λιανικής τιµής της αγοράς το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%) και µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, για την «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 73.800,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α..

Β.2 ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτική
Τιµή σε
ευρώ

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

1,008

Ποσότητα
σε λίτρα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός

56.690
ΦΠΑ 23%

57.143

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός
µε τυχόν
αρνητική
έκπτωση έως 5%
60.000

13.143

13.800

70.286

73.800

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Β.3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β.3.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη τιµή.
Οι συµµετέχοντες που υποβάλουν προσφορά για τα υγρά καύσιµα οφείλουν να αναγράφουν το ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατόν (%) το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΡΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

56.690

…..%

Ηµεροµηνία,

…./…./2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………….
(υπογραφή-σφραγίδα)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεραρχίας 36
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………...
1.

Με

την

επιστολή

αυτή

σας

γνωστοποιούµε

ότι

εγγυόµαστε

ρητά,

ανέκκλητα

και

ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας
........................ και µέχρι του ποσού των ……..ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης

που αφορά στην «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», µεταξύ του ……………………. και της
εταιρίας.................
2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη
και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 –
855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το
ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη
ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι την
.....(ηµεροµηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που
έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»,

Στις Σέρρες, σήµερα στις …/…/……, ηµέρα …………………… στα
γραφεία τ…. ……………………………. µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων:
του ………………………………….. που εδρεύει στις Σέρρες, οδός …………….., 62110, Σέρρες,

1)
ΑΦΜ

………………,

…

∆ΟΥ

…………………….

και

εκπροσωπείται

νόµιµα

από

τον

… … … … … … … … … … . , που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και
του…………………………………………………………… που εδρεύει στη…………………
2)
και στο εξής θα καλείται ανάδοχος,
και έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
2. Το Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).
3. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/1-21995).
4. Το Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997).
6. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών
7. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), κατά το
µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
8. Το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ
279/τ.Α/10-11-2005).

9. Το Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ.Α/2-10-2002).
10. Την αριθµ. Α3-1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης προϊόντων πετρελαίου.
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014), περί αρνητικού ποσοστού
έκπτωσης, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
12. To N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
13.Την αριθµ…./….-….-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας
του διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξης.

14. Την αριθµ….. /…… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Την µε αριθ………………………..∆ιακήρυξη
16. Την µε αριθ. ………………..προσφορά του ……………………
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την προµήθεια
υγρών καυσίµων µε ποσοστό έκπτωσης ….%, στη νόµιµα διαµορφωµένη Μέση Λιανική Τιµή πώλησης του
είδους ….., για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, για το έτος 2014, στο δεύτερο, ο
οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια των παρακάτω ειδών
σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ
56.690

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
…..%

ΑΡΘΡΟ 2:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του ………………., και του αναδόχου βάσει της κατακυρωτικής
απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του και της διακήρυξης.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31-12-2014, µε δυνατότητα
παράτασης για δύο (2) επιπλέον µήνες υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες, µε µονοµερή έγγραφη δήλωση
του αρµοδίου σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, απευθυνόµενος στον
προµηθευτή εγκαίρως και προ της λήξεως της.

AΡΘΡΟ 3:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η παρούσα µπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειµενικά δικαιολογηµένες συνθήκες
και εφόσον συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης
δύναται να γίνει µόνον εγγράφως. Καµία προφορική συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, που
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύµβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή
τροποποίηση της όλης σύµβασης ή κάποιου από τους όρους της.

AΡΘΡΟ 4:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε
Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ………………. που αντιπροσωπεύει το 5% του συµβατικού τιµήµατος µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µετά τη λήξη της σύµβασης και την τακτοποίηση
τυχόν εκκρεµοτήτων.
Σε περίπτωση παράτασης της Σύµβασης, πρέπει ο Ανάδοχος να παραδώσει νέα εγγυητική επιστολή αναλόγου
αξίας που να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της παράτασης.

ΑΡΘΡΟ 5:
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Η ποιότητα των ανωτέρω υγρών καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές, όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά και ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες. Ειδικότερα,

οι παραδόσεις των καυσίµων θέρµανσης θα γίνονται το

αργότερο εντός µίας (1) ηµέρας, από την έγγραφη παραγγελία.
Οι δαπάνες µεταφοράς και εκφόρτωσης των καυσίµων θέρµανσης, θα γίνεται µε φροντίδα και έξοδα του
προµηθευτή, κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόµενες για την προµήθεια Υπηρεσίες.
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται άµεσα µε την
προσκόµιση του είδους στην Υπηρεσία.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αρνηθεί την χορήγηση των ειδών.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπές που έχουν οριστεί για το σκοπό
αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7:
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρµόδια κατά Νοµικό Πρόσωπο
Επιτροπή Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις
εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόµενα είδη, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της
απόρριψης και γνωµατεύει για το αν το είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι
παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, τότε µε
απόφαση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, µε ή χωρίς έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί
στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην απόφαση.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προµηθευτές.
ΑΡΘΡΟ 8:
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε Νοµικού Προσώπου µπορεί σε περίπτωση
απόρριψης, ολικής ή µερικής, της παραγγελθείσας ποσότητας των ειδών να ζητήσει αντικατάστασή της µε άλλη,
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από αυτήν.
Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών. Σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9:
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική δαπάνη της σύµβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ……………… €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., €, για την οποία έχει γίνει δέσµευση πίστωσης µε την αριθµ.
…………………………….Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης………………..
Η πληρωµή θα γίνεται από τις πιστώσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας µετά την παραλαβή του τιµολογίου
και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
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Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου και
επιπλέον κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-2011).

ΑΡΘΡΟ 10:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και
εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 11:
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συµβατική τιµή σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου προµηθευτή.
Κάθε ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα της παράδοσης στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ανώτερη και η κατώτερη
τιµή βρίσκονται πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά, αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της
µέσης λιανικής τιµής. Η ∆/νση Ανάπτυξης εκδίδει εβδοµαδιαίο δελτίο µέσης λιανικής τιµής, στο οποίο οφείλουν να
προσαρµόσουν οι προµηθευτές τις τιµές τους.

ΑΡΘΡΟ 12:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Φορέα είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν που ορίζεται στη
σύµβαση ή µη σύµφωνο µε την παραγγελία, η Επιτροπή Προµηθειών, εκτός από την κύρωση την οποία
µπορεί να προτείνει στην αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή για την αιτία αυτή, γνωµοδοτεί και για την τιµή µε
την οποία θα πληρωθεί το είδος.
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προµηθευτής να πάει τα είδη στο Φορέα ή παραλείψει να πάει
ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την
Επιτροπή Παραλαβής και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε ο Φορέας µπορεί να
αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ
της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου Εµπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα
προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.
Γ. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή των όρων της σύµβασης όπως καθορίζονται από αυτή
και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, µε απόφαση της αρµόδιας
Οικονοµικής Επιτροπής, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Προµηθειών, επιβάλλονται κυρώσεις που
διαλαµβάνονται από τον Ν.2286/95, του Π.∆. 118/2007, του Αγορανοµικού Κώδικα (διάταξη 7-9) και του
Ν.3668/2008, δηλαδή η σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη έκπτωτου από τη σύµβαση.
∆. Οι παραπάνω κατά τον προµηθευτή κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση δίωξης εφόσον η παράβαση

αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκηµα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων κατά του προµηθευτή
για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο και αν προκύψει.
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Ε. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος της προµήθειας είδους, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις σε βάρος του:
α) Κατάπτωση εν όλο ή εν µέρει της κατατιθέµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β) Προµήθεια των συµβατικών ειδών ή µε διενέργεια διαγωνισµού ή µε απ’ ευθείας αγορά καταλογιζόµενης
της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προµηθευτή από προµήθειες του ∆ηµοσίου.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτού ότι σε περίπτωση επιβολής προστίµου ή κατάπτωση εγγύησης καλής
εκτέλεσης, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου και στην αναλογούσα έπ’ αυτού εισφορά υπέρ
του ΟΓΑ.
Ζ. Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του ∆ηµοσίου ή των φορέων κατά του
προµηθευτή θα κρατούνται από το λογ/σµό του προµηθευτή στο φορέα ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό θα βεβαιούνται σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
∆ηµοσίων Εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 13:
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από αυτή τη
σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη
που παρέχεται µόνον εγγράφως.

AΡΘΡΟ 14:
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
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
προσπάθεια για τη 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 στις Σέρρες.
H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο

ΑΝΑΘΕΤΩΝ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σέρρες, 10 Νοεµβρίου 2014
Αριθµ. Πρωτ. Τ.Τ.443713/5367

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΤΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
Μεραρχίας 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας 2321350357, 2321350360 Fax: 2321025767,
e-mail: , aggelidis@serres.pkm.gov.gr, kalfoglou@serres.pkm.gov.gr
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: Πρόχειρος, µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη
χαµηλότερη τιµή.
ΦΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υγρά καύσιµα θέρµανσης.
ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Ενδεικτική
Τιµή σε
ευρώ
1,008

Ποσότητα
σε λίτρα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός

56.690
ΦΠΑ 23%

57.143

Ενδεικτικός
Προϋπολογισµός
µε τυχόν
αρνητική
έκπτωση έως 5%
60.000

13.143

13.800

70.286

73.800

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ταξινόµηση κατά CPV: πετρέλαιο θέρµανσης (09135100-5).
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ∆ηµόσια σύµβαση προµηθειών.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2014 µε δυνατότητα παράτασης για
διάστηµα δύο (2) µηνών.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: δεν γίνονται δεκτές.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά,
συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%)
επί της µέσης λιανικής τιµής της αγοράς το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5%).
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τµήµα Προµηθειών,
Μεραρχίας 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας 2321350357, 2321350360 Fax: 2321025767,
e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, kalfoglou@serres.pkm.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως χωρίς αντίτιµο,
είτε µε courier (µε χρέωση του παραλήπτη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
έξι (6) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ∆/νση ∆ιοικητικούΟικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, Μεραρχίας 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110 Σέρρες, (2ος όροφος).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 20/11/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
14:30 µ.µ..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 21/11/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Μεραρχίας 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110
Σέρρες, κατά την οποία µπορούν να παρευρίσκονται οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ή νόµιµοι
εκπρόσωποί τους.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για πέντε (5) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ο προϋπολογισµός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα
οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1611.01.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως
αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας
2321350357,
2321350360
Fax:
2321025767,
e-mail:
aggelidis@serres.pkm.gov.gr,
kalfoglou@serres.pkm.gov.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής
προσφέροντος σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης
υποβάλλονται σύµφωνα το Π.∆.118/2007.
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Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ-ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

