ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ.Δ/νση : Διοικητηρίου 26
Ταχ.Κώδικας : 68300 Διδ/χο
Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2553022940
Fax :2553022219
E-mail: deyadid@gmail.com

Διδυμότειχο: 28/07 / 2016
Αριθ. Πρωτ.: 609

Αριθ. Μελέτης : 2/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.
Προυπολ.: 39.652,60 € (πλέον ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Διδυμοτείχου προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» για τις
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης , όπως αυτές
προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Έβρου και β) για τα ελαιολιπαντικά τη
χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
2. Του 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και
του Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
3. Του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. («Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» Αποφ. 11389/93 του Υπ. Εσ.), όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες
διατάξεις.
4. Της Π1 7445/2002 (ΦΕΚ 112/31-01-2002) του Υπ. Αν. με τον τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών
από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών».
5. Του Ν. 3054/2002 για την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
6. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/1-12-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α10-11-2005).
7. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
8. Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43) άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
κ.λ.π.
9. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014 Α’), άρθρο 157, σχετικά με τις εγγυήσεις συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης.
10. Της υπ’ αρ. 1/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και έγινε ο καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
11. Της παρούσας διακήρυξης
ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ, οδός ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, αριθ. 26, την
11/08/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές:
Α. Προσωπικώς ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού , ημέρα και ώρα
όπως αναφέρονται παραπάνω .
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Β. Ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΔ
μέχρι της
προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρα δηλαδή στις 10/08/2016, στη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α
Διδυμοτείχου, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 26, 68300 Διδ/χο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε μόνο για τα καύσιμα (ομάδα Α’) είτε
μόνο για τα ελαιολιπαντικά (ομάδα Β’) είτε και για τις δύο ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών
της κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΑΠΑΝΗ.
Η προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης για το έτος 2016 προϋπολογίσθηκε στο ποσό των
33.060,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και των ελαιολιπαντικών στο ποσό των 6.592,60€ πλέον Φ.Π.Α.
24% δηλ. στο συνολικό ποσό των 39.652,60 € πλέον ΦΠΑ και στο ποσό των 49.169,22 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του έτους 2016 και συγκεκριμένα τους κωδικούς 25-02, 25-04-01, 25-0402, 25-04-03, 64-00-00, 54-00-25-023 και 54-00-29-023
Η Δ.Ε.Υ.Α δεν είναι υποχρεωμένη να απορροφήσει όλες τις ποσότητες του προϋπολογισμού.
Διατηρεί όμως το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20%
του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε για τις τυχόν έκτακτες ανάγκες αύξησης των προς
προμήθεια ποσοτήτων είτε για τυχόν χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης για το επόμενο έτος.

ΑΡΘΡΟ 3ο :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ποσότητες, τα είδη καυσίμων & ελαιολιπαντικών, καθώς και οι απαιτούμενες συσκευασίες
των ελαιολιπαντικών αναφέρονται στην τεχνική έκθεση-προδιαγραφές και στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, αποτελείται από τους
υπαλλήλους που ορίστηκαν με την 68/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κ.λπ. τευχών δημοπράτησης
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΔ, στη Δ/νση :
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 26 - Διδυμότειχο, Τ.Κ. 68300
Τηλ. 2553022940
FAX 2553022219
e-mail: deyadid@gmail.com
(αρμόδιος Γουρίδης Παναγιώτης)

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι
αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

προμηθευτές

του

δημοπρατούμενου

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με
ποινή αποκλεισμού:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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α. Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου, ή άλλου επαγγελματικού μητρώου), ή της αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων, με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
β. Υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με την οποία ή τις οποίες θα
δηλώνεται ότι:
i. δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή ότι δεν
τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή
των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
ii. έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τευχών της συνημμένης σε
αυτήν 2/2016 μελέτης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενοι δεν αποδέχονται κάποιους από τους όρους της διακήρυξης και των
τευχών τους, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία αυτών.
iii. οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών
, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
iv. οι τιμές ή το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς τους θα παραμείνουν σταθερές έως
τις 31/12/2016 (η φράση «τιμές» τίθεται όταν ο μειοδότης καταθέτει προσφορά για την
ομάδα Β, ενώ η φράση «ποσοστό έκπτωσης» όταν καταθέτει προσφορά για την ομάδα Α·
σε περίπτωση που ο μειοδότης καταθέτει προσφορά και για τις δύο ομάδες η φράση
διαμορφώνεται σε «οι τιμές και το ποσοστό έκπτωσης»),
v. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεσμεύονται να προσκομίσουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά όταν ζητηθεί αυτό από την υπηρεσία
γ. Οι συνεταιρισμοί προμηθευτών θα καταθέσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι
ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
δ. Οι ενώσεις προμηθευτών θα καταθέτουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση

κατά

περίπτωση

ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, ή
εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και
παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον
έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή
ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν καλύπτουν επαρκώς τις
παραπάνω απαιτήσεις ή δεν προσκομιστούν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού , η
επιτροπή διαγωνισμού δίνει προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών στους ενδιαφερόμενους για την
προσκόμιση ορθών δικαιολογητικών. Εάν μετά την πάροδο των δύο (2) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία του Διαγωνισμού δεν προσκομισθούν στην επιτροπή διαγωνισμού τα ορθά
δικαιολογητικά οι αντίστοιχες προσφορές απορρίπτονται.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3/9

Επισημαίνεται ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την υπηρεσία,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ.38152/25-062009) περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 231/2009 Γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών
από τη Διοίκηση στις διαδικασίες των διαγωνισμών των προμηθειών Ο.Τ.Α.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Επισημαίνεται ότι:
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Εάν κάποιες προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η
ΔΕΥΑΔ ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει
σκόπιμες.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Με ποινή αποκλεισμού , οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω. Προσφορές που είναι ανοικτές δεν
γίνονται δεκτές.
2.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
8.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
8.3.2 Ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016)
8.3.3 Ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΔΕΥΑ Δήμου Διδυμοτείχου)
8.3.4 Ο αριθμός της Διακήρυξης (609/2015)
8.3.5 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (Διαγωνισμός της 11-08-2016)
8.3.6 Τα στοιχεία του προσφέροντος

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα ως εξής:
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας ή για κάθε ομάδα
χωριστά (ή για την 1η ομάδα ΚΑΥΣΙΜΑ ή για την 2η ομάδα ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ή και για τις
δύο ομάδες), για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι φάκελοι
της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά
στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου με σαφή ένδειξη εξωτερικά για ποια ομάδα αφορά (καύσιμα ή
λιπαντικά).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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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, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 7ο :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχεται Τεχνική Περιγραφή του προσφερομένου
είδους, έντυπα,
κ.λ.π σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της
Διακήρυξης .
Θα περιγράφεται με ακρίβεια και σαφήνεια το προσφερόμενο είδος με τα κύρια χαρακτηριστικά
του, τη χώρα κατασκευής και προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής του (ή την εταιρεία διανομής
για την περίπτωση των καυσίμων) και ο χρόνος παράδοσης.
Στην περίπτωση συμμετοχής και στις δύο ομάδες θα υπάρχει για την κάθε ομάδα ξεχωριστός
φάκελος τεχνικής προσφοράς , αναγράφοντας τα παραπάνω στοιχεία.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του υποψηφίου συνταγμένη είτε στο έντυπο της υπηρεσίας είτε από τον ενδιαφερόμενο
κατά τον τύπο του εντύπου της υπηρεσίας, και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα
Η οικονομική προσφορά δίνεται:
για την ομάδα (Α) καύσιμα , με ποσοστό (%) έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
μέσης λιανικής τιμής του είδους
και για την ομάδα (Β) ελαιολιπαντικά , με αναφορά τιμής ανά μονάδα στην συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη
Στην περίπτωση συμμετοχής και στις δύο ομάδες θα υπάρχει για την κάθε ομάδα ξεχωριστός
σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς , αναγράφοντας τα παραπάνω στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9ο :

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της
Διακήρυξης.

επιτροπής του άρθρου 4 της

Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην
επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
o Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και
φυλάσσεται από την Υπηρεσία.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα
αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων , σε
δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής που θα γίνει στο χώρο της Υπηρεσίας σε ημέρα
και ώρα που θα οριστεί στη σχετική πρόσκληση, εκτός εάν υπάρξει αυθημερόν
αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης, ανακοίνωση αυτού στο σύνολο των
συμμετασχόντων, γραπτή δήλωση όλων των διαγωνιζομένων ότι δεν προτίθενται να
καταθέσουν ένσταση και ότι επιθυμούν την αυθημερόν συνέχιση του διαγωνισμού
και η επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να συνεχίσει άμεσα τον διαγωνισμό.
o
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται στην Υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 10ο :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την αξιολόγηση των προσφορών , λαμβάνεται υπόψη η συμφωνία της προσφοράς προς τους
όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδης όρους και προσφέρει για τα καύσιμα το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και για τα ελαιολιπαντικά την χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΔ
αποφασίζει μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, την κατανομή της προς προμήθεια
ποσότητας, ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών (άρθρο 21 ΕΚΠΟΤΑ). Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο :

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι
(α) για τα καύσιμα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
μέσης λιανικής τιμής του εκάστοτε μήνα , όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου
της ΠΕ Έβρου και
(β) για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης ,
αναγράφοντας η ανά είδος προσφερόμενη τιμή.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκειται το είδος θα δοθεί ξεχωριστά .(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την υπηρεσία).
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση ,
εκτός από το Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον
ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά το ποσοστό της σύμβασης που τους αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο :

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ ο οποίος
αποφασίζει σχετικά, προτείνει τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 13ο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο έχει κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η ΔΕΥΑΔ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της
υπό προμήθεια ποσότητας.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης , καταρτίζεται από την Δ.Ε.Υ.Α η σχετική σύμβαση και
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη . Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Η ΔΕΥΑΔ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό, διατηρεί όμως το δικαίωμα αύξησης αυτών για έκτακτες ανάγκες
(δικαίωμα προαίρεσης)
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά που
θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών , των
χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για
την χρήση για την οποία προορίζονται.
Η ΔΕΥΑ Δήμου Διδυμοτείχου διατηρεί όλα τα δικαιώματα , τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από έγγραφο της ΔΕΥΑΔ κάθε ποσότητα καυσίμου ή
ελαιολιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες , αφότου διαπιστωθεί παράβαση
των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ειδών
που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού και
αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον
μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ 14ο :

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. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συνεταγμένες σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά η εγγύηση
αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση , κατά τα προβλεπόμενα ,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 15ο :

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και πάντα
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός θα υπολογίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα είναι έως 31/12/2016
Είναι δυνατόν η σύμβαση να παραταθεί μονομερώς χρονικά με απόφαση Προέδρου του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΔ, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο πριν την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης και ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του συνολικού συμβατικού
αντικειμένου (υπέρβαση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης). Επίσης είναι δυνατόν η σύμβαση να παραταθεί χρονικά και με την ενεργοποίηση
του δικαιώματος προαίρεσης με συνολική (τόσο για τυχόν έκτακτες ανάγκες αύξησης
ποσοτήτων, όσο και για τη χρονική παράταση της σύμβασης) αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου κατά 20% με απόφαση ΔΣ.
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Α. παράδοση καυσίμων
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να
εφοδιάσει αυθημερόν
τη Δ.Ε.Υ.Α με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εντολή προμήθειας εκτός ωραρίων λειτουργίας πρατηρίων
προμηθευτή είναι δυνατόν μετά από συναίνεση της υπηρεσίας η παράδοση την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα· επισημαίνεται όμως ότι η ΔΕΥΑΔ είναι δυνατόν να ζητήσει καύσιμα
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, λόγω της φύσης του αντικειμένου των εργασιών της, σε
περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών ή εκτάκτων αναγκών)
Η Δ.Ε.Υ.Α δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης ενώ το
πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά σε οποιοδήποτε κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. εντός
των Διοικητικών ορίων του Δήμου Διδυμοτείχου και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από
την υπηρεσία.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται από πρατήρια που βρίσκονται σε
απόσταση δέκα χιλιομέτρων από την έδρα της ΔΕΥΑ Διδ/χου (Διδ/χο), κατόπιν γραπτής
παραγγελίας από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε διαθέτει πρατήριο στην
απόσταση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση συνεργασίας με άλλον προμηθευτή που
διαθέτει πρατήριο καυσίμων εντός των ανωτέρω ορίων
Β παράδοση των ελαιολιπαντικών
Ο χρόνος εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας είναι οι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
στιγμή της έγγραφης παραγγελίας από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, διατηρεί όμως το δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων είτε για
τυχόν απρόβλεπτες ανάγκες είτε για τη χρονική παράταση της σύμβασης. Εφόσον κριθεί
σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί
στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

ΑΡΘΡΟ 16ο :

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών , η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής , γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ . Τονίζεται ότι η
ΔΕΥΑΔ κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς
προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα
και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 17ο :

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΔΑ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και στα έξοδα των εκ του
νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού , κατά το μέρος του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση και εισπράττονται με την πρώτη
πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 18ο :

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνονται τμηματικά από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ. μετά την υπογραφή
των σχετικών Πρωτόκολλων Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον η
επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά
του, με τιμές σύμφωνα με σχετικούς πίνακες της Δ/νσης Εμπορίου του Π.Ε. Έβρου προκειμένου να
προκύπτει η πληρωτέα αξία σύμφωνα με την προσφορά και να εκδίδεται το σχετικό χρηματικό
ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 19ο :

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της
νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στη
ΔΕΥΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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ΑΡΘΡΟ 20ο :

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προ τούτο
συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατά
αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και
στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε
περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα του, τότε ο προσφέρον οφείλει να επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης
του ενδιαφερομένου.
3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 21ο :

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης , θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του
νομού και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 3548/07 και στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΔ στο πρόγραμμα Διαύγεια
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Διδυμότειχο 28/072/2015

Διδυμότειχο 28/07/ 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΙΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε. ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διδυμότειχο 28-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ

ΤΣΙΤΣΙΦΥΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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