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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών
(αµόλυβδης βενζίνης CPV: 09132100-4, καυσίµου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:091342009 και λιπαντικών CPV: 09211100-2) για την κάλυψη των αναγκών εξήντα (60) περίπου
υπηρεσιακών οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών κατά το έτος 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1

του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε µε την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων».
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1.10 του ν. 355/2000/2101 (ΦΕΚ 410 Β΄) «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου».
1.11 της υπ.αριθµ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.12 της υπ. αριθµ.117/2014/2015 (ΦΕΚ 921 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ».
1.13 της υπ. αριθµ. 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καύσιµα αυτοκινήτων
- αµόλυβδη βενζίνη - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών».
1.14 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης …».
1.15 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.1

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραµµατέα Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων
του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Την υπ’ αριθµ.81522/6284/06-12-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠ.Υ.ΜΕ. περί
προέγκρισης πίστωσης συνολικού ποσού # 40.000,00 € για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και
λιπαντικών (αµόλυβδης βενζίνης CPV: 09132100-4,
καυσίµου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
CPV:09134200-9 και λιπαντικά CPV: 09211100-2), για τις ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ. για το έτος 2017.
Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων κίνησης και λιπαντικών (αµόλυβδης βενζίνης CPV: 09132100-4,
καυσίµου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9 και λιπαντικών CPV: 09211100-2), για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών για
το έτος 2017
Το υπ’ αριθµ.οικ.80944/6239/05-12-2016 πρωτογενές αίτηµα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.∆Η.Σ. µε
Α.∆.Α.Μ. 16REQ005511815.
Την από 30-11-2016 ανακοίνωση δηµόσιας κλήρωσης.
Το από 02-12-2016 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.

2.2
2.3

2.4

2.5

3.

4.
5.
6.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, για την επιλογή
Αναδόχου για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, όπως αυτά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας απόφασης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις
21 ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00΄στην αίθουσα σεµιναρίων στον 1ο όροφο του
κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου.
2. Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ
#40.000,00€# (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού εξόδων του Κ.Α.Ε. 1511 του Ειδικού Φορέα 39-110.
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή από τους υπαλλήλους:
α) Παναγιώτη Ζαπαντιώτη, ως πρόεδρο,
β) Νικόλαο Λαµπρόπουλο και
γ) Κωνσταντίνο Λαγό,
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µε αναπληρωτές τους:
α) Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου, ως αναπληρώτρια του Προέδρου,
β) Γεώργιο Χριστόπουλο και
γ) Γεώργιο Μπρέγιαννη.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά
µέλη
πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
4. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 20-12-2016, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στην ταχυδροµική
διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά στη
διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δε λαµβάνεται υπόψη.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Εκτός του φακέλου της προσφοράς θα υπάρχει σχετικό διαβιβαστικό µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, το
οποίο θα πρωτοκολλείται.
5. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ ……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄………………..ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄……………… ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θ. ΠΕΡΚΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού:
Τακτικά µέλη:
Α) Παναγιώτη Ζαπαντιώτη
Β) Νικόλαο Λαµπρόπουλο
Γ) Κωνσταντίνο Λαγό
Αναπληρωµατικά µέλη:
Α) Ευαγγελία ∆ηµητρακοπούλου
Β) Γεώργιο Χριστόπουλο
Γ) Γεώργιο Μπρέγιαννη.
3- κ. Ξιαρχογιαννοπούλου Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός σε ευρώ, µε αντικείµενο την προµήθεια καυσίµων κίνησης και
λιπαντικών για τις ανάγκες περίπου εξήντα (60) υπηρεσιακών οχηµάτων, κατά το έτος 2017, ήτοι:
α) αµόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4: 26.000 λίτρα περίπου,
β) καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9: 1.500 λίτρα περίπου και
γ) λιπαντικά CPV: 09211100-2 ανάλογα µε τις ανάγκες των οχηµάτων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Η τροφοδοσία των κρατικών οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίµων µε µέριµνα
των οδηγών.
Τα πρατήρια των υποψηφίων αναδόχων θα απέχουν µέχρι δέκα (10) χιλιόµετρα από το κεντρικό κτήριο
στέγασης του Υπουργείου στο ∆ήµο Παπάγου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή .
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και στα
επισυναπτόµενα παραρτήµατα.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) φόρος εισοδήµατος 1% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου και β)
κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισµοί,
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος «Ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%),

#40.000,00 €#

3. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
- Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
- Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες κατά
φύλλο από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
- Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των ζητουµένων ειδών και για όλη τη
ζητούµενη ποσότητα εκάστου είδους. Προσφορά για µέρος της ποσότητας οποιουδήποτε είδους καθιστά
την προσφορά απαράδεκτη.
- Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε σφραγισµένο φάκελο.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του
∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.
- Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου Τ.Κ.101 91, 2ος όροφος
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:…………………………………….
- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και
λιπαντικών των υπηρεσιακών οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών κατά το έτος 2017.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους τρεις (3) παρακάτω
ανεξάρτητους
και σφραγισµένους φακέλους :
Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει:
α) Καταστατικό της εταιρείας
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται:
- τα στοιχεία του διαγωνισµού.
- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990.
- Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων.
- Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν
γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
- Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
που αναφέρονται παραπάνω.
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Σηµειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία προγενέστερη εντός των
τελευταίων πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Β. Φάκελο µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα
περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισµού.
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως φάκελο, όπου θα
αναγράφεται η προσφερόµενη τιµή ανά λίτρο για την προµήθεια καύσιµων και λιπαντικών, ως εξής:
1) την προσφερόµενη ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της µέσης ηµερήσιας λιανικής τιµής πώλησης
των καυσίµων στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο τιµών της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Καταναλωτή.
2) Την προσφερόµενη τιµή για κάθε λίτρο λιπαντικού (ανεξαρτήτων συσκευασίας).
2) το ποσοστό Φ.Π.Α. και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
5. ∆ικαίωµα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας, διατηρεί το δικαίωµα, χωρίς
καµία επιβάρυνση για το ∆ηµόσιο:
Α. να αποφασίσει τη µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού.
Β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφόσον ισχύουν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις.
ΜΕΡΟΣ Β’:
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη
λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριάντα (30) ηµερών.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά την λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και στη συνέχεια µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα ∆ικαιολογητικά και οι Τεχνικές
Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την
αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και
λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισµένοι στη ∆/νση Προµηθειών
Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού - Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων. To έργο της επιτροπής δύναται
να ολοκληρωθεί σε µία (1) συνεδρίαση.
β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών
συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή εις τριπλούν, το οποίο υποβάλλεται στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, εντός πέντε (5) ηµερών, και η Αναθέτουσα
Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.
γ. Η καθαρή τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
δ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους
συµµετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ε. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Προκήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται
σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά λίτρο.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση από
τη ∆/νση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον
ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα τιµή ανά λίτρο καυσίµου και λιπαντικού στην αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά λίτρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που καταγράφονται στον
Πίνακα του παρόντος παραρτήµατος και είναι υποχρεωτικές, επί ποινή αποκλεισµού, για όλους τους
προσφέροντες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να τεκµηριώνουν στην τεχνική τους Προσφορά την
ικανοποίηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών. Οι απαντήσεις στις κατωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να
είναι αναλυτικές και επεξηγηµατικές (να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες παραγράφους των
πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων, όπου είναι δυνατό, βεβαιώσεις των κατασκευαστών ή του
προµηθευτή ή υπεύθυνες δηλώσεις).
Α.Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ CPV: 09132100-4
1.
Η αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει ερευνητικό
1.1

1.2

2.
2.1

αριθµό Οκτανίων ίσο µε 95 (RON95) και να πληροί
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και
χηµικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις Κ.Υ.Α.: υπ΄αριθµ. 147/2015/16 (Β΄293)
Καύσιµα Αυτοκινήτων – Αµόλυβδη Βενζίνη –
Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών» και 117/2014/15
(Β΄921) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων προς την Οδηγία
2014/77/ΕΕ»).
Η υπό προµήθεια αµόλυβδη βενζίνη πρέπει να είναι
συµβατή µε τις διατάξεις του Ν.3054/02 ( ΦΕΚ 230
Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. µε αριθµ.316/2010/12
(ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και
της Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β΄)
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στον τοµέα
της ποιότητας καυσίµων προς την Οδηγία
2014/77/ΕΕ».
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ
(CPV:09134200-9)
Το καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πρέπει να
πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα
φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

διατάξεις των Κ.Υ.Α. υπ΄αριθµ. 355/2000 (ΦΕΚ
410Β΄) «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου
πετρελαίου κίνησης»
2.2

3.
3.1

Το υπό προµήθεια καύσιµο πετρελαιοκινητήρων
ντίζελ πρέπει να είναι συµβατό µε τις διατάξεις του
Ν.3054/02 ( ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. µε
αριθµ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας
καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του
Συµβουλίου» και της Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 117/2014/15
(ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων
προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ».
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV: 09211100-2
Τα λιπαντικά θα πληρούν τις σύγχρονές
προδιαγραφές λιπαντικών, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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