
 

 

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 28745 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: «Τμηματική προμήθεια υγρών 

καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) 

για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής που θα δοθεί ως: το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, 

όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον εκάστοτε νομό.  

(Κωδικοί CΡV: 09132100-4 (Βενζίνη Αμόλυβδη), 09134100-8 (Πετρέλαιο 

Κίνησης), 09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης), 

ΚΑΕ: 1611) 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/11.10.2016 Απόφαση 

Συγκλήτου (ΑΔΑ : 6ΩΙΓ469B7Δ-BKΓ) 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

 (α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

(β) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.Δ» όπως ισχύει. 

 (γ) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης Ελληνικής 

Οικονομίας, οργανωτικά θέματα, υπουργείο Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

Τρίπολη,  17/10/2016 

Αρ πρωτ.:8792 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372104 Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  

                          Ασπρούδη Παρασκευή 

e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr 
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(δ) του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-

στικό και άλλες διατάξεις» 

(ε) του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-

11-05). 

(στ) του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων», όπως ισχύει.  

(ζ) του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

(η) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

(θ) Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

(ι) Την ΥΑ Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

(ια)Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/25.9.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις». 

ιβ) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) 

ιγ) Της αριθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές  

και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ιδ) Το υπ΄αριθμ. 396/τ Α΄/ 14-08-2013 ΦΕΚ Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

1. Τις αποφάσεις: 

(α) Την αριθμ. 66509/Β2/28-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΛΠ465ΦΘ3-ΛΚΧ) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων  με την οποία εγκρίνει την ανάληψη 

υποχρέωσης συνολικού ποσού (200.000,00€) σε βάρος της πίστωσης  Κ.Α.Ε. 
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1611 «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών» για το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, κατανεμημένο ως εξής :  

• Δαπάνη για το Οικονομικό έτος 2016 - 100.000,00 € 

• Δαπάνη για το Οικονομικό έτος 2017 - 100.000,00 €  

(β) Την με αριθμ. πρωτ. 8432./07-10-2016  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΩΧ1Ν469Β7Δ-ΚΩΨ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του 

οικονομικού Έτους 2016 με α/α 310./07-10-2016 συν. Ποσού 75.400,00 ευρώ & την 

με αριθμ. πρωτ. 8425/07-10-2016 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:Ω3ΡΚ469Β7Δ-ΞΡΒ) συν. Ποσού 100.000,00 ευρώ ( αφορά τον προϋπολογισμό 

έτους 2017 ) σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 

 (γ) Την υπ’ αριθμ. 14/09-02-2016 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:ΩΑΜΟ469Β7Δ-ΗΝ2) 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί έγκρισης προμήθειας υγρών καυσίμων με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 (δ) Την υπ’ αριθμ. 12/18-07-2016 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:77ΨΞ469Β7Δ-ΦΑΜ) 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί έγκρισης συγκρότησης των επιτροπών.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο: «Τμηματική προμήθεια υγρών 

καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για 

την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με σφραγισμένες 

προσφορές. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 

κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον εκάστοτε νομό. 

1. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού (για τα έτη 2016, 2017) ανέρχεται στο ποσό 

των 175.400,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Αναλυτικά:  

Για το έτος 2016: 75.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%. 

Για το έτος 2017: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
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πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) 

ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 1 α) του άρθρου 121 του Ν 4412/2016.  

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

 

21/10/2016 

 

21/10/2016 

 Ώρα: 10.00 

 

18/11/2016  

ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 15.00 

 

24/11/2016  

ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10.00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

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.)»  

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που 

παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSig

natures/SupervisedList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και 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 Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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. 
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

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. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 

ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο 
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διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο 

σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 46 του Ν.  

3801/2009 (ΦΕΚ 163Α) 

Η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Περίληψη της Διακήρυξης: 

1. Θα δημοσιευθεί:  

α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

β) Μια φορά σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε 

τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες,  οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτουν 

τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης. 

2. Θα αναρτηθεί : 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 EOMMEX 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Αθήνα 

 Επιμελητήριο Κορινθίας    

 Επιμελητήριο Αργολίδος  

 Επιμελητήριο Αρκαδίας 

 Επιμελητήριο Μεσσηνίας 

 

3. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 

α) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr  

β) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr 

γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων  www. 

eprocurement.gov.gr 

http://www.uop.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΑΣ 

ΤΟΠΟΣ  

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤ/ΝΗ 

ΣΥΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2016-2017 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

(lt) 

ΕΚΤ/ΝΗ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

2016 

ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

(lt) 

ΕΚΤ/ΝΗ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

2017 

ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

(lt) 

ΔΑΠΑΝΗ 

2016-2017 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

(€) 

ΔΑΠΑΝ

Η 2016 

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

2017 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΟΜΑΔΑ 1* 

Ανεφοδιασμός 

καυσίμων των 

υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων 

του 

Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

(Τρίπολη) 

 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

(ΑΠΛΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
) 

(CPV: 
09132100-4) 

 

 

Πρατήριο καυσίμων 

για Υπηρεσιακά αυτ-

τα στο κτήριο της 

Κεντρικής Διοίκησης 

– Πρυτανεία 

(Ερυθρού Σταυρού 28 

& Καρυωτάκη, 
Τρίπολη)  

2246,67 

 

 

 

    440,00 

 

 

1806,67 3.370,00 660,00 2.710,00 

ΟΜΑΔΑ 2: 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ 

(CPV: 

09135100-5) 

 

1. Τμήμα 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

(Τέρμα Καραϊσκάκη, 

Τρίπολη) 

2. Τμήμα 

Οικονομικών 

Επιστημών 

(Θέση Σέχι, Πρώην 4ο 

Πεδίο Βολής», 

Τρίπολη)  

3. Τμήμα 

Οικονομικών 

Επιστημών και 

Διοικητικές 

Υπηρεσίες – (Τέρμα 

Καραϊσκάκη ΚΤΙΡΙΟ 

ΟΑΕΔ Τρίπολη) 

 

 

 

 

102.500 

 

 

 

 

41.000 

 

 

 

 

61.500 

 

 

 

 

112.750,00 

 

 

 

 

45.100,00 

 

 

 

 

67.650,00 

 

 

 

    

ΟΜΑΔΑ 3: 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 

09134100-8) 

 

1. Τμήμα 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

(Τέρμα Καραϊσκάκη, 

Τρίπολη) 

2. Τμήμα 

Οικονομικών 

Επιστημών 

(Θέση Σέχι, Πρώην 4ο 

Πεδίο Βολής», 

Τρίπολη) 

3. Τμήμα 

Οικονομικών 

Επιστημών και 

Διοικητικές 

Υπηρεσίες – ΕΛΚΕ  

(Τέρμα Καραϊσκάκη) 

1.800 900,00 900,00 2.160,00 1.080,00 1.080,00 
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ΟΜΑΔΑ 4: 

ΣΠΑΡΤΗ 

 

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ 

(CPV: 

09135100-5) 

 

1.  Τμήμα Οργάνωσης 

και Διαχείρισης 

Αθλητισμού  

2.   Τμήμα 

Νοσηλευτικής 

(Σπάρτη) 

 Όρθιας Αρτέμιδος  & 

Πλαταιών Περιοχή  

«Ψυχικό» Σπάρτη 

 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 44.000,00 22.000,00 22.000,00 

ΟΜΑΔΑ 5: 

ΣΠΑΡΤΗ 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 

09134100-8) 

 

1.  Τμήμα Οργάνωσης 

και Διαχείρισης 

Αθλητισμού  

2.   Τμήμα 

Νοσηλευτικής 

(Σπάρτη) 

 Όρθιας Αρτέμιδος  & 

Πλαταιών Περιοχή  

«Ψυχικό» Σπάρτη 

1.800,00 900,00 900,00 2.160,00 1.080,00 1.080,00 

ΟΜΑΔΑ 6: 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ 

(CPV: 

09135100-5) 

 

Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

(Δαμασκηνού & 

Κολοκοτρώνη, 

Κόρινθος) 

 

8.000,00 

 

 

4.000,00 

 

 

4.000,00 

 

8.800,00 

 

4.400,00 

 

4.400,00 

ΟΜΑΔΑ 7 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 

09134100-8) 

 

Τμήμα Φιλολογίας 

Τμήμα   Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης 

Πολιτισμικών 

Αγαθών 

 

 

1.800,00 

 

 

900,00 

 

 

900,00 

 

 

2.160,00 

 

 

1.080,00 

 

 

1.080,00 

ΣΥΝΟΛΑ     

158.146,67 

 

68.140,00 

 

90.006,67 

 

175.400,00 

 

75.400,00 

 

100.000,00 

http://ham.uop.gr/
http://ham.uop.gr/
http://ham.uop.gr/
http://ham.uop.gr/
http://ham.uop.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,  

γ) συνεταιρισμοί και  

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν 

συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους µέλους της 

Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την 

οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 

µέλους της ένωσης προµηθευτών. Κατά τα λοιπά για την προσφορά ενώσεων 

προµηθευτών, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016). 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής 
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µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής 

µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης 

ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 

για την εκτέλεση της προμήθειας.  

1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016) εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήµατα: 

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος. 

• ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης 

– πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 

2803/2000 (Α’48). 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής. 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166). 

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 
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2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 

4198/2003 (Α’215). 

Σηµείωση: Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆.Σ. 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 

έχουν παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται 

όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους. 

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς 

δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής της διακήρυξης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες διενέργειας της παροχής των υπηρεσιών. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για μια 

ομάδα είτε για περισσότερες είτε για το σύνολο των επτά (7) ομάδων.  Οι προσφορές 

θα υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών των ομάδων και θα καλύπτουν ολόκληρη την 

ποσότητα του είδους.   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ 

120Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ B/2677/21.10.2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016. 

 

3.1 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

* Όπου (υπο)φάκελος* νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

3.1.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται: 

 Δικαιολογητικά συμμετοχής (Σύµφωνα µε το Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 

(Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/08.08.2016) 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

όπως αναφέρονται παρακάτω και σύμφωνα με το ν.4155/13(ΦΕΚ 120Α/29-5-2013), 

το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και του 

άρθρου 93 του Νόμου 4412/2016 επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα και το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν 

στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, (αναγράφοντας 

τα στοιχεία του διαγωνισμού) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη  επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 

και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται η μπορούν 

να αποκλειστούν  
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Αναλυτικά :  

α. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα παρακάτω αδικήµατα: 

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος). 

• ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 

2803/2000 (Α’48). 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 

πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166). 

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων 

και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης – πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2003 (Α’215). 

β. Δεν Τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. 
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γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας 

όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης και αφορούν όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 

ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο του 

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ . 

δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση (ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν 

να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

ε. γνωρίζουν τους όρους της διακήρυξης και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.   

στ. δεν συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισµού. 

ζ. Δεν Συντρέχουν κατάστασεις σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016. 

η. .Δεν Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια, κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

θ. Δεν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, δεν έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή δεν έχουν παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την 

επιλογή ή την ανάθεση. 

Ι. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ια. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

Ιβ. Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Ιγ. Ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού δε θα έχει καμμιά αξίωση 

αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Ιδ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 

147/Α΄/8.8.2016. 
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Ι.ε Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και για ποιες ομάδες του 

διαγωνισμού υποβάλλουν προσφορά. 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια 

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης . 

4.  Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 

αντιπρόσωπο τους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον 

εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα 

µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε 

νοίκια πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου 

του νοµικού προσώπου (που θα εγκρίνει και τη συµµετοχή στο διαγωνισµό) και στην 

περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.  

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες. 

5. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος, από την αντίστοιχη 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). 

Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο 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. Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται 

αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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 Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά 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 την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 
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Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 

της Αναθέτουσας Αρχής επί ποινή απορρίψεως σε σφραγισμένο φάκελο 

διαχωρισμένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές 

ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και 

«Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν 

σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) 

εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού 

Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 

 Τεχνική 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. 

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 σε μορφή pdf. ( σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της Τεχνικής προσφοράς του παραρτήματος Γ) 

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

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 
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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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού 

έκπτωσης και 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 δυο (2) δεκαδικά 

ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της κάθε ομάδας που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη.   

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 3% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης π.χ. της ομάδας  1 (ήτοι 3.370,00 €). Στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς 3.370,00 – (3.370,00 Χ 0,03) = 3.268,90 €. Το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης θα αφαιρείται από την μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών σύμφωνα με 

το δελτίο μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της κάθε Περιφερειακής ενότητας , κατά την ημέρα τιμολόγησης των 

ειδών. 

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 Δ΄, σε μορφή pdf. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (24/11/2016 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.), μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», 

καθώς επίσης και των φακέλων που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη 

μορφή. 

 Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 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 φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 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 διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 

των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η επιτροπή 
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αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 

τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε 

νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση 

των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 

οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της 

τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 

ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 

συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.  

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή 

είναι κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

• Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
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• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά. 

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 

προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 

• Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 

σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

(Άρθρο 90 Ν. 4412/2016). 

 

6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, 

προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,(προσωρινός Ανάδοχος)  

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του 

συστήµατος, σε µορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 

στις επόµενες παραγράφους, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

Τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 

µορφή στην αρµόδια υπηρεσία, µε διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

 α. Φυσικά πρόσωπα 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
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από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 57 παρ.1-6 της  οδηγίας 

2014/24/ΕΕ).   

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που 

προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις. 

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, 

µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους. 

β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα αναφερθέντα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από τις κατά 

περίπτωση αρμόδιες Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους και 

Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους 

όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα 

προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 

απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
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 γ) Συνεταιρισµοί 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και :  

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14)) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει 

ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ηµέρες 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα 

και δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον 

αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο 

μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή του 

Πανεπιστημίου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου 

ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της 

σύµβασης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος, 

συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για υποβολή / προσκόµιση 

εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες 

∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής τους ισχύουν ομοίως τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

∆ιευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

 ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά 

κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην 

εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
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 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 

παρούσας σύµβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-

2010), ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», µε τον οποίο 

ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, σε συνδυασµό µε την υπ’ αρ. Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της ∆/νσης 

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Σηµειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 

σύµβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του 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. 
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 της αριθµ. Π1/2390/21-10-2013 

Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2677 Β΄). 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως 

ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε µορφή 

αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και της 

Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού παράβολου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 

1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του 

άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 

2. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής/ένστασής τους. 

 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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9.2. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη 

ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 

9.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο 

χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

10.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

10.1.1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και να 

προσκοµίσουν (πρωτότυπη) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή εγγύηση συµµετοχής, εκδιδόµενη α) από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού χώρου, ή τα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό ή β) από το Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γ) να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

10.1.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό σε ευρώ (€) ίσο με το 2% της αξίας της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης εκτός ΦΠΑ της  ομάδας ή των ομάδων που υποβάλλεται προσφορά και 

συγκεκριμένα: 

 

Ομάδες ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ

Σ      ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ       

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΥΨΟΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚ

ΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1* 

Ανεφοδιασμός καυσίμων των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (Τρίπολη) 
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10.1.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

ΒΕΝΖΙΝΗ (ΑΠΛΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ) 

(CPV: 09132100-4) 

3.370,00  

 

2.717,74 

 

 

54,35 

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

112.750,00 

 

90.927,42 

 

1.818,55 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 09134200-9) 

 

2.160,00 

 

1.741,94 

 

34,84 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

44.000,00 

 

35.483,88 

 

709,68 

ΟΜΑΔΑ 5: ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 09134200-9) 

 

2.160,00 

 

1.741,94 

 

34,84 

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

8.800,00 

 

7.096,78 

 

141,94 

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 09134100-8) 

 

2.160,00 

 

1.741,94 

  

34,84 
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αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύµβασης.   

10.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Υποβάλλεται από τον 

συµµετέχοντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο/ους µε 

την προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, εκδιδόµενη κατά τα ανωτέρω, εκ 

ποσοστού 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. και στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών 

• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει (κατ΄ ελάχιστον) τα ακόλουθα 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, και 
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οι προμηθευτές 

είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α (Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4412/ 

2016) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 143, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

έως 5% επί του ποσού της αύξησης. 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η 

σύµβαση. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις 

«συµµετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

Ν. 4412/2016. 

 

12. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 

 

14. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού είναι 175.400,00 € (μαζί με το 

ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου KAE 1611 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.  

Ομάδες  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ      

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ       

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 1* 

Ανεφοδιασμός καυσίμων των υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Τρίπολη) ΒΕΝΖΙΝΗ (ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) 

(CPV: 09132100-4) 

 

 

 

3.370,00 

 

 

 

2.717,74 

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

 

112.750,00 

 

 

90.927,42 

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

2.160,00 

 

1.741,94 
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15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Δ και μόνο σε αυτό. 

Οι προσφορές που θα δοθούν για τα υγρά καύσιμα θα ισχύουν για όλα το χρόνο ισχύος 

της σύμβασης, θα είναι ελεύθερες από δασμούς και τέλη και θα αναφέρονται σε 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και 

πιστοποιούμενη από τη Δ/νση Ανάπτυξης _ Τμήμα Εμπορίου των εκάστοτε Νομών 

μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών.  Το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί θα είναι 

ενιαίο και για τα τρία είδη υγρών καυσίμων ανά ομάδα.  Η προσφορά θα αναφέρεται 

στη συνολική ποσότητα και των τριών (3) ειδών υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο 

θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη)  των ομάδων όπως αναφέρονται 

στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης. 

(CPV: 09134200-9) 

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

 

44.000,00 

 

 

 

35.483,88 

ΟΜΑΔΑ 5: ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 09134200-9) 

 

2.160,00 

 

1.741,94 

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(CPV: 09135100-5) 

 

 

8.800,00 

 

 

 

7.096,78 

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

(CPV: 09134100-8) 

 

2.160,00 

 

1.741,94 

ΑΔΑ: 7ΞΒΥ469Β7Δ-Ξ6Υ



  Ανήκει στη Διακήρυξη  07/2016 

 - 36 - 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της 

Μέσης Λιανικής Τιμής και για τα τρία είδη υγρών καυσίμων ανά ομάδα ή για όλες τις 

ομάδες.  

Η μέση τιμή λιανικής πώλησης θα πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της κάθε 

Περιφερειακής Ενότητας και θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής 

κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αυτών. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες 

περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά 

λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από την οποία εξαρτάται η τιμή το 

είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

Από την ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. και το ποσοστό έκπτωσης και στο 

καθαρό ποσόν που θα προκύπτει θα προστίθενται οι νομοθετημένες κρατήσεις οι 

οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

17. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο διαγωνιζόμενος που θα ανακηρυχθεί Προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος, εντός 

χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της 

κατακύρωσης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της 

σχετικής συμβάσεως, καταθέτοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, 

διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει 

της χαμηλότερης τιμής, προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύµφωνα 

µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη (2016,2017).   
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Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού 

και, κατά το χρόνο της παράτασης, δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, 

που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη  

Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της σύµβασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση της 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης προµήθειας κάθε είδους καυσίµου, όπως ορίζεται στην 

παρούσα. 

 Ο  ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι  δεσμευτικές καθώς έχουν 

υπολογισθεί ως μέγιστες απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή, καθώς 

οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να 

μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους, οι εκτιμώμενες ποσότητες.  Για το 

λόγο αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των 

ολόκληρων  προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση.  

Επίσης σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και  αυξημένων αναγκών είναι 

δυνατόν να αυξηθούν οι ποσότητες μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της κάθε 

ομάδας χωρίς όμως την υπέρβαση του.  

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον 

προµηθευτή, οι προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.  

 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η εκτέλεση της σύµβασης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

18. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

(Ν. 4412/2016) 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών στις δεξαμενές τους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή 

εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας.  

Για τα καύσιμα κίνησης η παράδοση θα γίνεται στα πρατήρια της προμηθεύτριας 

εταιρείας.  

Η  πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από  την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα εξοφλείται το 100% 

αξίας του τιμολογίου που εκδίδεται κάθε φορά μετά την υποβολή των απαραίτητων  

δικαιολογητικών.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία στην 

οποία έγινε ο εφοδιασμός  με πετρελαιοειδή. 

Για την πληρωμή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Aίτημα παραγγελίας 

2.Δελτίο Αποστολής, με πλήρη περιγραφή του είδους 

3. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής της υπηρεσίας  

4. Τιμολόγιο του προμηθευτή, με συνημμένο το δελτίο πιστοποίησης τιμών που 

εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της αντίστοιχης  

Περιφερειακής Ενότητας με την μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα 

παράδοσης των ειδών. 

5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

6.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 

11β του Νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόμιση των ειδών. 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού –Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Τηλέφωνα 

2710372111 /34 Fax 2710372108, τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και τυχόν 

διευκρινίσεις μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά 

καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Γενικού 

Χημείου του κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών 

διυλιστηρίων. 

Τα είδη των υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των 

οχημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι τα παρακάτω όπως αναλυτικότερα 

περιγράφονται στις συνημμένους πίνακες.  Για τα υπό προμήθεια καύσιμα συνοπτικά 

ισχύουν τα παρακάτω: 

α/α ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Μίγμα 

υδρογονανθράκων 

καθαρό διαυγές και 

δεν θα περιέχει νερό 

ή άλλες ξένες ύλες σε 

ποσοστά μεγαλύτερα 

από τα προβλεπόμενα 

Σύμφωνες με αυτές 

των κρατικών 

διυλιστηρίων όπως 

ισχύουν σήμερα 

ΝΑΙ 

 

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το Diesel, κίνησης 

μπορεί να πληροί τις 

προδιαγραφές των 

ΕΛΔΑ βαθμός 

οκτανίων 

τουλάχιστον 45 

Κ.Θ.Ι. (κατώτερη 

θερμαντική 

ικανότητα ) + 9.800 – 

0.400 KCAL/KG 

 

Σύμφωνες με αυτές 

των κρατικών 

διυλιστηρίων όπως 

ισχύουν σήμερα 

ΝΑΙ 

 

3 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 

Βαθμοί 95 οκτανίων 

Σύμφωνες με αυτές 

των κρατικών 

διυλιστηρίων όπως 

ισχύουν σήμερα 

ΝΑΙ 
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Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. 

Απόφαση: 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος 

Β’ 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 

1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 

1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος 

Β’. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………

….. με έδρα ………………………………….., οδός 

…..………………………………… αριθμός ..……….. 

 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά είναι 

σύμφωνες  με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του 

κράτους με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων 

 

 

 

    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

…………………….……… 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………

….. με έδρα ………………………………….., οδός 

…..………………………………… αριθμός ..……………………………………. 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜ

ΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

Συνολική προσφερόμενη 

τιμή ΟΜΑΔΑΣ μετά την 

Έκπτωση 

1.     ………….%  

2.     ………….%  

3.     ………….%  

4.     ………….%  

5.     ………….%  

6.     ………….%  

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της ∆ιακήρυξης. Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, δηλώνω το ποσοστό 

έκπτωσης, που προσφέρω, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. Πέραν της τιµής που θα προκύψει 

µετά την αφαίρεση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης καµία απαίτηση, 

οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση φορολογίας 

ή εισφορών, µεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου µέχρι 

την ολοκλήρωση της σύµβασης.  
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Με την Οικονοµική µου Προσφορά δεσµεύοµαι ότι θα µεταφέρω και θα παραδώσω, 

όπου µου ζητηθεί, την ποσότητα καυσίµου που θα παραγγείλει η εκάστοτε αρµόδια 

Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην οποία αφορά η προµήθεια, εντός 48 

ωρών από την σχετική ειδοποίηση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας 

διακήρυξης. Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες προσμετρούμενες από την επομένη 

της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

…………………. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

…………………………

…… 

(υπογραφή & 

σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

……………… 

      ΕΥΡΩ. 

………………………………… 

ΠΡΟΣ: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως 

και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............................................ (και ολογράφως) 

υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας .......................................... ∆/νση 

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 

των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, 

(2)………………………….., κ.λ.π. ατοµικά και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

µελών της ένωσης) δια τη συµµετοχή του / της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της 

.............................................................., για τη 

...........................................................................................................................................

.......... 

...........................................................................................................................................

................... . σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. – 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή 
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σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 

πριν την ηµεροµηνία λήξης της.  

- Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1)  

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 

ΑΔΑ: 7ΞΒΥ469Β7Δ-Ξ6Υ



  

 47 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   

………………     ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

Έχουμε την τιµή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. στο οποίο και 

µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση 

……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 

φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για 

κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων 

της σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. 

πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 

Ιωαννίνων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής προ Φ.Π.Α..  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά 

ή µερικά χωρίς καμία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 

µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …/…/2018, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 

µας καμία ισχύ.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα µας υποβληθεί πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

Τρίπολη,   

Αρ πρωτ.:  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο:  2710/372104-372111 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Ασπρούδη Παρασκευή Τσώκου Βασιλική 

e-mail:pasproudi@uop.gr- vtsokou@uop.gr 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Τρίπολη  σήμερα στις …..… του μηνός ………………… 2016 στα 

γραφεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, οι 

υπογεγραμμένοι αφενός, ο, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητα του αυτή το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Α.Φ.Μ…………) (ή αντίστοιχα νόμιμος εκπρόσωπος 

έκαστου ΝΠΔΔ) και αφετέρου, ο ……………………………….. …………………….., 

κάτοικος ………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

«……………………………..» (Α.Φ.Μ. ……………………), συμφώνησαν και 

συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 Στις ___/___/2016 διενεργήθηκε ανοιχτός τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 

με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 

…………/……………/……./……./2016 διακήρυξης μας, για την ανάδειξη 

προμηθευτή/των υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για τα έτη 2016 και 2017 .  

Με την υπ΄αριθ. ___/___/2016 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατακυρώθηκε το 
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αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα της ανωτέρω εταιρείας σε ότι αφορά τα είδη 

της Ομάδας …….  

Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής "προμηθευτής", αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να χορηγεί, τακτικά και ανελλιπώς, στο αφενός συμβαλλόμενο νομικό 

πρόσωπο τα είδη που θα ζητούνται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ. 

…………./…………../…../……/2016 διακήρυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και με τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τον αφενός 

συμβαλλόμενο με την εκάστοτε αιτούμενη τμηματικώς ποσότητα από την συνολική 

που του έχει κατακυρωθεί όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- 

ΣΜΟΣ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝ.ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

 
 

   
………….% 

Πετρέλαιο κίνησης 

 
 

   
………….% 

Βενζίνη Αμόλυβδη 

 
 

   
………….% 

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις ποιοτικές προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων και του 

Γενικού Χημείου του κράτους. 

Οι Επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό 

προμήθεια καυσίμων.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών στις δεξαμενές τους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή 

εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας.  

Για τα καύσιμα κίνησης η παράδοση θα γίνεται στα πρατήρια της προμηθεύτριας 

εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΗ 

Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη, κάθε φορά, μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους, στην πόλη της Κάθε Περιφερειακής Ενότητας την 

ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω: 

 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ), 

…………%( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής). 

 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ), 

…………% ( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για την 

απλή αμόλυβδη βενζίνη, 

………….% ( τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για το 

πετρέλαιο κίνησης. 

Στην περίπτωση που, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκεται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά {ακραίες 

περιπτώσεις}, αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα 

λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή {ανώτερη ή κατώτερη}. 

Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω 

έκπτωση θα υπολογίζεται επί της τιμής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή τoυ προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με την 

εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε φορά για 

παραλαμβανόμενες ποσότητες, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και μετά 

από την θεώρηση από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας. 

Για την πληρωμή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτημα παραγγελίας 

2.Δελτίο Αποστολής, με πλήρη περιγραφή του είδους 

3. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής της υπηρεσίας  

4. Τιμολόγιο του προμηθευτή, με συνημμένο το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται 

από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της αντίστοιχης  Περιφερειακής 

Ενότητας με την μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στις 

εγκαταστάσεις των υπηρεσιών ή του προμηθευτή αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης των 

αυτοκινήτων του αφενός συμβαλλομένου. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 

συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα 

επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή 

ρήτρες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τα έτη 2016, 2017 . Συγκεκριμένα από την 
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υπογραφή της και έως 31-12-2017. 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

  Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ 

ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΕΙ 

ΠΟΣΟ  ΥΠΕΡ Του 

   
Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στο αφενός συμβαλλόμενο. Η 

παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού προσώπου και 

του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 

που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 

………./……………../…./…./2016 διακήρυξη και την έγγραφη προσφορά του 

αναδόχου. 

Για βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 07/2016  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ TAKTIKOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Τακτικός Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται 

κατά την ημέρα παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 

τον εκάστοτε Νομό, για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2016-

2017. 

3. Προϋπολογισμός του έργου: Ο μέγιστος  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (175.400,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

Αναλυτικά:  

Για το οικονομικό έτος 2016: 75.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Για το οικονομικό έτος 2017: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

4. Υποβολή προσφορών: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με έδρα σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για μια ομάδα είτε 

για περισσότερες είτε για το σύνολο των επτά ομάδων και όχι για μέρος τους. 

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό των ομάδων στο σύνολο τους θα 

απορρίπτονται. 

Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ 1:Ανεφοδιασμός καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τρίπολη) για την προμήθεια βενζίνης απλής 

αμόλυβδης (CPV: 09132100-4) εκτιμώμενης ποσότητας (2.246,67 lt) συνολικού 

προϋπολογισμού 3.370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 2:Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για το Τμήμα 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τέρμα Καραϊσκάκη),το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών (θέση Σέχι πρώην 4ο πεδίο βολής ) & το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-

ΑΔΑ: 7ΞΒΥ469Β7Δ-Ξ6Υ



  

 54 

Διοικητικές Υπηρεσίες (Τέρμα Καραϊσκάκη κτίριο ΟΑΕΔ), στην Τρίπολη εκτιμώμενης 

ποσότητας (102.500,00 lt)  συνολικού προϋπολογισμού 3.370,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) για τα ανωτέρω 

Τμήματα & Υπηρεσίες (στην Τρίπολη) εκτιμώμενης ποσότητας (1.800lt) συνολικού 

προϋπολογισμού 2.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για τα Τμήματα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού & Νοσηλευτικής στη Σπάρτη εκτιμώμενης 

ποσότητας (40.000,00lt) συνολικού προϋπολογισμού 44.000 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) για τα ανωτέρω 

Τμήματα στη Σπάρτη εκτιμώμενης ποσότητας (1.800lt) συνολικού προϋπολογισμού 

2.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 6 : Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για το Τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο εκτιμώμενης ποσότητας 

(8.000lt) συνολικού προϋπολογισμού 8.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ 7 : Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) για το Τμήμα 

Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

στην Καλαμάτα εκτιμώμενης ποσότητας (1.800lt) συνολικού προϋπολογισμού 2.160,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

5. Διάρκεια Σύμβασης: Αφορά τα έτη 2016 & 2017. 

6. Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ηλεκτρονική υποβολή) – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , Γραφεία 

Κεντρικής Διοίκησης Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Ερυθρού Σταυρού 28 

και Καρυωτάκη , Τρίπολη 22100 (Έντυπη υποβολή). 

7. Στοιχεία επικοινωνίας: Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή, Τηλ.: +30 2710 

372111, 2741074999. Fax: +30 2710 372108, e-mails: vtsokou@uop.gr, 

pasproudi@uop.gr. 

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Η 21η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 

9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Η 18η Νοεμβρίου 2016, 

ημέρα Παρασκευή & ώρα λήξης αυτής στις 15:00 της αυτής ημερομηνίας. 

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες από την 

επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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11. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική 

12. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 

13. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών 

που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών οι 

προβλεπόμενοι από τον Ν 4412/2016, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα 

καταγωγής τους. 

14. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό ίσο με το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για κάθε ομάδα που 

υποβάλλει προσφορά 

15. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον 

Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) 1611 

16. Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Στις 19/10/2016  

17. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: Στις 19/10/2016. 

18. Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Στις 19/10/2016. 

19. Έξοδα δημοσίευσης: των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το 

διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος εκτός της περίπτωσης άγονου 

διαγωνισμού, οπότε θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

 

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Καθηγητής, Μασσέλος Κωνσταντίνος  
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