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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοζάνη 18/10/2016

Αρμόδια Υπηρεσία:
Δ/νση Διοίκησης &Οικονομικής Διαχείρισης
Πληροφορίες: Βάγια Γούλα
Τηλέφωνο: 2461056310
F A X: 2461056301
Email: vgoula@uowm.gr

Αριθμ. Διακηρ. 5/2016

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για
την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή,
για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, για το έτος 2017
Ενδεικτική ποσότητα: 210.000 lit
Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη: 200.000,00€ με Φ.Π.Α. (24%)
Όλες οι πληροφορίες για τον εν λόγω Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά http://www.uowm.gr.
Ημερομηνία αποστολής
για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Ε.E. των Ε.Κ.

Ημερομηνία αποστολής
στο τεύχος Δημοσίων
Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.)

ημερομηνία αποστολής
στον
Ελληνικό Τύπο

18-10-2016

24-10-2016

27-10-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από την αριθμ. 24/B4/05-10-2016απόφαση της
Συγκλήτου, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με Κλειστές Προσφορές σε
ευρώ και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή και το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας, για την
ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης ενδεικτικής ποσότητας 210.000lit,για την κάλυψη
αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Παν/μίου στην Φλώρινα,
συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (24%).
Η προβλεπόμενη δαπάνη 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016και τον Κ.Α.Ε 1611του Πανεπιστημίου.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ

25-10-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

18-11-2016
Ώρα 11.00

29-11-2016
Ώρα 15.00

16PROC005293277 2016-10-25
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το γραφείο
της Διεύθυνσης του Π.Δ.Μ. (Κοζάνη, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος)
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

02-12-2016

Παρασκευή

11.00 πμ

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές, αυτά παρέχονται σε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από
τη λήψη της σχετικής αιτήσεως.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 1
Ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική
και Εθνική Νομοθεσία και ιδίως σε ότι αφορά στις Δημόσιες συμβάσεις, ήτοι:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α 147/08-08-2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/05 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 247 / 27-11-1995 τεύχος Α’) και του Π.Δ. 496/74 «Περί τρόπου
αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων και δευτερευόντων διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 περί «Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) (ΦΕΚ 173/Α’/30-9-2010).
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5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις»
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος
της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Ανάπτυξης».
Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α’ 199/1999) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ A΄ 74 - 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
Την με αριθμ. 758/16/05-05-2016 (ΑΔΑ 7ΕΟΩ7ΛΨ-ΝΦ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Την υπ΄ αριθμ. 75444/Β2/11-05-2016 (ΑΔΑ ΩΤΖΛ4653ΠΣ-3Δ6) απόφαση έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργείου Παιδείας.
Την με αριθμ. 24/Β4/05-10-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ.
Σύμφωνα με την αρ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έτυχε
αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο διαγωνισμό αυτό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά & νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν
εμπορικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή (κράτη μέλη Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ.
και από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν ανατεθεί
σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα
Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
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Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από
πιστοποιημένη αρχή ψηφιακής υπογραφής.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08-08-2016), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
Β/2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατό είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια
υπηρεσία του Π.Δ.Μ., (Δ/νση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης), πριν την λήξη της, για επιπλέον
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χρονικό διάστημα ίσο, κατ’ ανώτατο όριο, με εκατό είκοσι (120) ημέρες. Μετά τη λήξη και του

παραπάνω ανωτάτου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται εκτός αν το Πανεπιστήμιο κρίνει κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο
συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει εκ νέου την προσφορά του,
εφόσον του ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή
όμως η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3. Η μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη κατάθεση Ο Λ Ω Ν των δικαιολογητικών συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
5. Δικαιώματα προαίρεσης δεν υπάρχουν
6. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Περιεχόμενα Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
- Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
- Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
8. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων εργολάβων, τότε αυτή υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες 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.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 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 τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
9. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, αυτά
σημαίνονται από τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος.
Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου στο κτίριο της Διοίκησης στην
Κοζάνη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν τα στοιχεία και δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
(1.) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό 3.250,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά
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ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση και θα περιλαμβάνει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ)Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Τον αριθμό της εγγύησης
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ)Την πλήρη επωνυμία & την Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο του έργου
η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δηλαδή μέχρι 03-05-2017

θ) Τους όρους ότι:
i) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
της διζήσεως.
ii) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της ολικά ή μερικά, μέσα σε (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση .
iii) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
iv) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια ( Δ/νση Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Δ.Μ.), που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
v) Η εγγύηση συμμετοχής αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το Πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μονομερή δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
- Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορά αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
- Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε
τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης
της προσφοράς τους.
(2.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία :
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο προσφέρων
(αριθμός διακήρυξης, είδος προμήθειας κλπ.)
- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) 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 Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) 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),
iv) για οποιοδήποτε αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
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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 (ΦΕΚ Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) και 3691/2008 (ΦΕΚ Α’166)
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
viii) δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου και δεν του έχει επιβληθεί
οποιοδήποτε πρόστιμο αναφορικά με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της
ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3τίας.
ix) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και δέχεται ανεπιφύλακτα

* Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη
δήλωση υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
** Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούνται να υποβάλλουν την
υπεύθυνη δήλωση ο καθένας ξεχωριστά:
- Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών ( Ε.Ε – Ο.Ε.)
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
- Κάθε μέλος στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών – κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
- για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
(3.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία :
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο προσφέρων (αριθμός
διακήρυξης, είδος προμήθειας κ.λπ.)
- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό
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).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα

διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α’ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007. (Δεν αφορά συνεταιρισμούς)
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού .
ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
η. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

* Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη
δήλωση υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
** Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούνται να υποβάλλουν την
υπεύθυνη δήλωση:
- Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών ( Ε.Ε – Ο.Ε.)
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
- Κάθε μέλος στις περιπτώσεις ένωσης προμηθευτών – κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα
ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
- για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
(4.) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού
του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ.1 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
(παρ.4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή

τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ανωτέρω στοιχεία-δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο.
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την
τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β΄, σε μορφή pdf.
Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης, της Π.Ε. Φλώρινας κατά την ημέρα παράδοσης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια πιστοποιημένη στο
Σύστημα Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τρείς (3)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 02
Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

2.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
 Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο κυρίως φάκελος καθώς και οι υποφάκελοι Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς.
 Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
 Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα, ιδίως:
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των προσφορών
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους
 Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από
την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστεςπροσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστεςπροσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.

4.

Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει επίσης και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί
σε σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί.

ΑΡΘΡΟ 5
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σε
μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα παρακάτω
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
Α) Οι Έλληνες Πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και 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 σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
(2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
(5) 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 σε
αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης.
Β) Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. Α) του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. Α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της περ. (3) του εδ. Α) του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (5) του εδ. Α) του παρόντος άρθρου.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
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επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (A) ή (B) της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου αντίστοιχα, καθώς επίσης και:
(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 (A΄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).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 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 στον διαγωνισμό επιχείρησης.
- Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα πιο κάτω αναφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. Α) του παρόντος άρθρου:
- για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
- για τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες Α.Ε.
- για τα υπόλοιπα Νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του
τελεσίδικη απόφαση Άρθρο 73 Ν.4412/2016 - Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ που αφορά στα πιο πάνω αναφερόμενα αδικήματα).
Δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της περίπτωσης (1) του εδ. Α) του παρόντος άρθρου.
(2)Τα πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα
οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
περιπτώσεις (2), (3) και (5) του εδ. Α) και (2) του εδ (Γ) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς.
Τα πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2),
(3) και (5) του εδ. Α), (2) του εδ. Β) και (2) του εδ. Γ) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προσφέροντες 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.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 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 τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς
υποβολή του δικαιολογητικού ή από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης
(συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων δικαιολογητικών) που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.
Όταν ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη
νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας) δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
έγγραφα από τα οποία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας).
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα από τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως
χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση
τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας) και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.
1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων
δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του
άρθρου.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού).
Σημείωση
Τα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται σε μορφή pdf είναι ψηφιακά
υπογραμμένα και εκδίδονται από τον ίδιο τον προσφέροντα δεν χρειάζεται να προσκομιστούν.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Προσφορά γίνεται δεκτή μόνο σε Ευρώ.
Προσφορά σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, αυτή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
3. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας, αριθμητικώς και
ολογράφως.
4. Προσφορά που θέτει όρους αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, με
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου κατά την κρίση ύστερα από
γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν δέχεται.
Εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα την ένσταση του άρθρου 7 της παρούσας "κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού", ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με
την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους
ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως δεν κωλύει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Στους διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι
ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 3886/2010.
7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων διαγωνισμού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού).
Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά όταν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
9. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
10. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 7

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της
σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι
ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική
φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσμία για την άσκηση
ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.
3886/2010.
ΑΡΘΡΟ 8
Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα είναι
η Χαμηλότερη τιμή, δηλαδή υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας, στο πετρέλαιο θέρμανσης.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το ποσοστό έκπτωσης % επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε.
Φλώρινας.
β) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης και ο ανταγωνισμός που
αναπτύχθηκε.
γ) Η καταλληλότητα του προσφερομένου είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο προορίζεται.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση του είδους ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα
που εκτελεί την προμήθεια.
ε) Ο χρόνος παράδοσης του είδους (από την παραγγελία μας είτε τηλεφωνική είτε έγγραφη) δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών.
2. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη (αν υπάρχει) συμβατική
συμπεριφορά του προμηθευτή.
3. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
4. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων της Διακήρυξης προμηθευτή, του οποίου η
προσφορά κρίθηκε οικονομικά χαμηλότερη (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη
νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας).
ΑΡΘΡΟ 10
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού), με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση του διαγωνισμού
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε περίπτωση της περίπτωσης 5 του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .
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ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

2. Η αναθέτουσα αρχή του Π.Δ.Μ. αποφασίζει για την τύχη του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11
1.Στον προμηθευτή που θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας θα σταλεί σχετική ανακοίνωση που θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
i. Το είδος (πετρέλαιο θέρμανσης)
ii. Την Ποσότητα.
iii. Την τιμή (το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %στη νόμιμα διαμορφούμενη
μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας)
iv. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος
v. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων τούτων.
vi. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
έχοντας υποβάλλει ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζοντας κατά περίπτωση,
στο αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ή Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α
ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να περιλαμβάνει τα εξής:
(α) Την ημερομηνία έκδοσης.
(β) Τον εκδότη.
(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
(ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
(ζ) τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, του Π.Δ.Μ., που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
v. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς προμήθεια και εγκατάσταση είδος.
vi. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
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4. Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών

που
προαναφέρεται, ο χρόνος παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος από το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος του Π.Δ.Μ.) ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας..
6. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και λήγει την 31-12-2017.
7. Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την Ανακοίνωση της
κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, και του υποβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 παραγρ. 5 του ΠΔ 118/2007.
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και πληρωμή του
δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 12
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
2. Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
3. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Ν.4412/2016 περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
4. Η επιστροφή των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με την παραλαβή τούτων
από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 13
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
ΑΡΘΡΟ 14
Οι ποσότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που κάθε φορά θα αναφέρονται στις
παραγγελίες (έγγραφες ή προφορικές) του φορέα που εκτελεί την προμήθεια δηλ. του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Η ποιότητα του εν λόγω είδους θα είναι ίδια με εκείνη των καυσίμων που παράγουν τα κρατικά
Διυλιστήρια.
ΑΡΘΡΟ 15
- Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφής της και λήγει την 31-12-2017.
- Η παραγγελία θα δίνεται γραπτά ή προφορικά, εικοσιτέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον, πριν από την
επιθυμητή ημέρα παράδοσης. Η παραλαβή θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί με
μέριμνα και ευθύνη του φορέα που εκτελεί την προμήθεια.
- Για την ποιότητα των παραδιδόμενων πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υπεύθυνος ο προμηθευτής. Το
Π.Δ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου κατά τους κανόνες που ισχύουν στο Γενικό
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
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Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται απ’ ευθείας στις δεξαμενές του Πανεπιστημίου που

εκτελεί την προμήθεια και στην προκειμένη περίπτωση στις δεξαμενές όλων των κτιρίων του
Παν/μίου στη Φλώρινα με φροντίδα και έξοδα του ιδίου του προμηθευτή.
- Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής παραλείψει να εκτελέσει την παραγγελία,
(εκτός απεργίας, σεισμών, πυρκαγιάς και σοβαρών καιρικών συνθηκών) ή να παραδώσει το πετρέλαιο
θέρμανσης με καθυστέρηση, τότε ο φορέας μπορεί να προμηθευτεί αυτό από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε
η τυχόν επί πλέον διαφορά μεταξύ συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και άλλη
πρόσθετη δαπάνη που τυχόν έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα καταλογίζεται
σε βάρος του με σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορούν να του επιβληθούν για
τον ίδιο λόγο, μετά από απόφαση του φορέα (Π.Δ.Μ.) που εκτελεί την προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 16
Στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί ποσοστιαία έκπτωση και θα υπολογίζεται
στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφωμένη μέση τιμή πώλησης στην Π.Ε. Φλώρινας του είδους την
ημέρα παράδοσής του (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με τιμολόγιό του και
παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν την εγκυρότητα της τιμής.
Στις παραπάνω, μετά την έκπτωση τιμές, θα προστίθενται οι αντίστοιχες κρατήσεις (όπως
ειδικότερα αυτές αναφέρονται στο άρθρο 20).
ΑΡΘΡΟ 17
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρμανσης μέσα στα χρονικά περιθώρια και
με τον τρόπο που θα ορίζει η σύμβαση.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή
παραλαβής για το χρόνο που θα παραδίδει το πετρέλαιο θέρμανσης και ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος των 24 ωρών από την έγγραφη ή προφορική παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 18
1. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις δεξαμενές των κτιρίων της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου στην πόλη της Φλώρινας και στις δεξαμενές των κτιρίων του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (στην Π.Ε. Φλώρινας), μέσα στον καθοριζόμενο, από τη
Σύμβαση χρόνο, από την Επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες
διατάξεις Νόμος 4412/2016.
2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης (ολόκληρης ή μέρους) της συμβατικής ποσότητας του πετρελαίου
θέρμανσης μετά από απόφαση του αρμοδίου για τη Διοίκηση του φορέα οργάνου (Σύγκλητος του
Π.Δ.Μ.) ύστερα από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας που εκτελεί την Προμήθεια ισχύει ο Ν.4412/2016.
3. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή οι
προβλεπόμενες, από το Ν.4412/2016, κυρώσεις.
4. Οι επιβαλλόμενες στον προμηθευτή κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση ποινικής δίωξης εφ’
όσον η παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
επιβολής προστίμου στη διάρκεια εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης ή κατάπτωσης της εγγύησης
καλής εκτέλεσης το ποσό του προστίμου αυτού ή το προϊόν της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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ΑΡΘΡΟ 19
1. Η Πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και
μετά την ποσοτική και ποιοτική του παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94)
παρακρατείται φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης και θα
βαρύνει τον προμηθευτή.
3. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
5. Τον προμηθευτή βαρύνει ποσοστό 0,06 % υπέρ της (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α.
6. Οι δαπάνες που θα προκύψουν από τη Δημοσίευση της Περιληπτικής Διακήρυξης στις
εφημερίδες βαρύνουν το Πανεπιστήμιο.
7. Ο προμηθευτής, για όλες τις διαφορές που ενδεχόμενα θα γεννηθούν από τη διακήρυξη και τη
σύμβαση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 20
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του δικαιούχου είναι :
Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που θα εκδίδεται από την
υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, νομότυπα συντεταγμένο και υπογραφόμενο απαραίτητα από
την οριζόμενη για αυτό τον σκοπό Επιτροπή παραλαβής.
Β) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και φωτοτυπία του
εκάστοτε εκδιδόμενου δελτίου πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπου θα εμφανίζεται η μέση τιμή πώλησης για το κανονικό της
τιμής την ημέρα παράδοσης του είδους.

Ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ.

Καθηγητής Αντ. Τουρλιδάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών όλων των
κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017 και τον Κ.Α.Ε 1611.
Στην Κοζάνη σήμερα την ......... του μηνός ...... του έτους 2016 ημέρα ..........., μεταξύ αφ΄ ενός του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρύτανη
Καθηγητή κ. Αντώνιο Τουρλιδάκη με Α.Φ.Μ. Παν/μίου 999562826 ΔOY Κοζάνης, και αφ΄ ετέρου της
εδρεύουσας στην ………......., επί της οδού ............................, εταιρείας, με την επωνυμία «.......................», με
Α.Φ.Μ ................. ΔOY………….. (τηλέφωνο ...............) που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ........................,
συμφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω:

Προοίμιο
Την 02/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. διενεργήθηκε στην Κοζάνη και ύστερα
από νόμιμη και σύννομα δημοσιευμένη διακήρυξη και ενώπιον αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμών,
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη
προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, του Π.Δ.Μ. στη
Φλώρινα.
Ενδεικτική ποσότητα: 210.000 lit
Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας και την τελική επιλογή του
προσφέροντα ήταν η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη
νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Π.Ε. Φλώρινας, στο πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς
Φ.Π.Α.
Στο διαγωνισμό αυτό πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η πιο πάνω αναφερόμενη εταιρεία με
την επωνυμία ".............………", …………………………….., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού προς την Σύγκλητο και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ………………… σχετική
απόφαση αυτής, της κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός επειδή προσέφερε τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % χωρίς Φ.Π.Α. επί της εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Π.Ε. Φλώρινας.
Ύστερα από όλα αυτά που σύννομα διεξάχθηκαν ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ. Καθηγητής κ. Αντώνιος
Τουρλιδάκης και νόμιμος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε με την οποία εμφανίζεται και ενεργεί,
αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντομίας θα ονομάζεται «π ρ ο
μ η θ ε υ τ ή ς», την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων,
του Π.Δ.Μ. στην Φλώρινα, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως 31-12-2017.
Άρθρο 1ο: ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ: Πετρέλαιο Θέρμανσης
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ενδεικτική ποσότητα: 210.000 lit.
Αυτή που θα προκύψει και που θα χρειασθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε θέρμανση για την κάλυψη
αναγκών όλων των κτιρίων, του Π.Δ.Μ. στην Φλώρινα, για το έτος 2017.

΄Αρθρο 2ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΟΠΟΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η ποιότητα του εν λόγω είδους θα είναι ίδια με εκείνη των καυσίμων που παράγουν τα κρατικά
Διυλιστήρια.
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Το πετρέλαιο θέρμανσης που θα παραδίδεται πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να
πληροί όλους τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Η παραγγελία για την ποσότητα, θα δίνεται από τον φορέα ανάθεσης στον προμηθευτή γραπτά ή
προφορικά και η αντίστοιχη ποσότητα, θα παραδίδεται στις αποθήκες του, μέσα σε 24 ώρες από
την προφορική ή έγγραφη παραγγελία του, κατά τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.,
και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υγρών καυσίμων, του Π.Δ.Μ. στη Φλώρινα.
Για την ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης που θα παραδίδεται είναι υπεύθυνος ο
προμηθευτής.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται με ευθύνη των μελών, της ορισμένης για αυτό το
σκοπό, Επιτροπής Παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης.
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται απ΄ ευθείας στις αντίστοιχες δεξαμενές όλων
των κτιρίων, του Π.Δ.Μ. στην Φλώρινα, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή.
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και την 31-12-2017.
Άρθρο 3ο: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Στο προσφερόμενο είδος (πετρέλαιο θέρμανσης), που μπορεί να γίνει χημική εξέταση,
ισχύουν ότι ορίζουν οι σχετικοί εγκύκλιοι του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Κώδικα Τροφίμων –
Ποτών.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία
και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του πετρελαίου θέρμανσης, πρέπει να γίνεται δειγματοληψία από
υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ή τα αρμόδια
Αστυνομικά όργανα και το δείγμα να αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία για εξέταση. Τα δείγματα θα
παίρνονται παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και η αξία τους θα βαρύνει τον
προμηθευτή.

΄Αρθρο 4ο: ΤΙΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
1. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή
πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στην Π.Ε. Φλώρινας, χωρίς Φ.Π.Α., ανέρχεται σε (............%).
2. Στην ανωτέρω τιμή δεν επιτρέπεται καμία πλέον προσαύξηση πλην των επιβαλλόμενων υπέρ
τρίτων κρατήσεων, οι οποίες είναι οι εξής:
α) Ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), επί της καθαρής αξίας
(χωρίς Φ.Π.Α.) της δαπάνης.
β) Ποσοστό 2% υπέρ χαρτοσήμου, επί της αξίας του ΜΤΠΥ.
γ) Ποσοστό 20% υπέρ του ΟΓΑ, επί της αξίας του χαρτοσήμου.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94) παρακρατείται
φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης, ο οποίος θα βαρύνει τον
προμηθευτή.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
4. Ποσοστό 0,10 % υπέρ της (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου βαρύνει τον
προμηθευτή.
Όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες κρατήσεις, που προσαυξάνουν την τιμή μετά την έκπτωση,
βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αποδίδονται από αυτό.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η κατώτερη όσο και η ανώτερη τιμή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν
υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή
( ανώτερη ή κατώτερη ).
Άρθρο 5ο: ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 31-12-2017.
΄Αρθρο 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης στον προμηθευτή, θα γίνεται ύστερα από την
έκδοση θεωρημένου, ως προς το πρώτο της σύμβασης, χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προσκομιστούν από την προμηθεύτρια εταιρεία τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Δελτία αποστολής, για κάθε παραλαβή, όπου θα αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός κυκλοφορίας
του βυτίου μεταφοράς πετρελαίου.
β) Τιμολόγιο.
γ) Πίνακας μέσης διαμορφούμενης τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Διεύθυνσης της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπου θα εμφανίζεται η μέση τιμή πώλησης για το κανονικό
της τιμής την ημέρα παράδοσης του είδους.
δ) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτική παραλαβής.
ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Η διαβίβαση των δελτίων αποστολής και των τιμολογίων για εξόφληση θα γίνεται από τις
υπηρεσίες που παραλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης (Γραμματεία Π.Σ.Φ. και Γραμματεία Τ.Ε.Ε.Τ.)
Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται εντός ευλόγου χρόνου, μετά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για το
2017 και τον Κ.Α. Εξ 1611.
Άρθρο 7ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
των άρθρων του Ν.4412/2016. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται, θα στηρίζονται πάντα σε
αιτιολογημένες αναφορές των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την παραλαβή και την καλή τήρηση
των όρων αυτής της Σύμβασης όπου θα αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του
προμηθευτή.

΄Αρθρο 8ο
Ο προμηθευτής κατέθεσε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας την αριθμ.
................................................................... εγγυητική επιστολή της ............................. συνολικού ποσού ευρώ
………………… ………………..… …………….…. ( .......................................... ), ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
αυτής της Συμβάσεως. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί ύστερα από την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης αυτής με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή
δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το
Πανεπιστήμιο κατά την απόλυτη κρίση της Διοικήσεώς του κρίνει ότι η Σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί
εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.
΄Αρθρο 9ο
Για τις διαφορές που ενδεχόμενα θα προκύψουν από αυτή τη Σύμβαση, την αποκλειστική
αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια του Νομού Κοζάνης.
΄Αρθρο 10ο
Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι όροι της αριθμ. 5/2016 διακήρυξης, η
προσφορά του προμηθευτή και οι σχετικές διατάξεις των Νόμων που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα και
που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκειμένης Συμβάσεως.
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Η Σύμβαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει την υπογραφή της έως και την 31-12-

2017
συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν
και νόμιμα υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Για τον Προμηθευτή

16PROC005293277 ΤΕΧΝΙΚΕΣ
2016-10-25
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΛΩΣΗ ότι η ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι ίδια με εκείνη των καυσίμων που παράγουν
τα κρατικά Διυλιστήρια.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ………………………………….., έδρα ………………………………..
Οδός……………………… , αριθμός……….., τηλέφωνο ………………… fax ……….
για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των
χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΟΙΣ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………….%

Σφραγίδα και υπογραφή του
συμμετέχοντος
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