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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου. η ανάδειξη Αναδόχου για την
εκτέλεση
της προμήθειας
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»,
προϋπολογισμού δημοπράτησης 59.960 ευρώ χωρίς εκτίμηση του ΦΠΑ, (ή 74.350,40 ευρώ
με εκτίμηση ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Ιωάννινα στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ την 11/01/2017 ημέρα
Τετάρτη, με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών τη 11.00 π.μ. και ώρα λήξης τη 12.00 πμ.
μπροστά σε επιτροπή της ΔΕΥΑΙ.
Η εκτέλεση της προμήθειας εκτείνεται μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και ενδεικτικά
εντός περίπου ενός χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
-του Ν.1069/80
-την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Νόμου 3536/07 .
-του Ν. 3852/10.
-του Νόμου 4412/2016.
-την απόφαση 17/296 ΟΕ /15.11.2016 του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ περί διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού.
- και όλων των σχετικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών
σύμφωνα με τον νόμο 4412/16 άρθρα 206-215.
Κριτήριο ανακήρυξης αναδόχου προμηθευτή η πλέον συμφέρουσα aπό οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση
τιμολογίου.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη ενιαία τιμή
έναντι του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
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Η ενιαία τιμή θα προκύψει μετά την εφαρμογή και τον υπολογισμό των επιμέρους επί τις
εκατό «%» ποσοστών έκπτωσης προσφοράς επί του προϋπολογισμού προσφοράς.
Τα επί μέρους (επί τις εκατό «%» ) ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερά και
δεσμευτικά -για όλο το διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας- βάση υπολογισμού έκπτωσης
του μειοδότη, επί των κάθε φορά δημοσιευμένων πινάκων τιμών του Τμ. Εμπορίου της
Περιφέρειας Ιωαννίνων, προκειμένου να προκύπτει ο υπολογισμός των τιμών προσφοράς και
συνεπώς η πληρωτέα αξία.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, παρέχοντες εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι)
στα Ιωάννινα, οδός VIII Μεραρχίας 5 ,ΤΚ 45445, Tηλ. 26510-73500 και FAX 26510-72033.
Για την δημοσίευση (σε εθνικό επίπεδο) ακολουθήται το άρθρο 66 του νόμου 4412/16.
Η περίληψη της παρούσης θα:
-Τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΙ.
-Αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
-Θα «ανέβει» στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21/12/2016
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) προκηρύσσει
μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού
δημοπράτησης 59.960 ευρώ χωρίς εκτίμηση του ΦΠΑ, (ή 74.350,40 ευρώ με εκτίμηση
ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 10 : Όνομα-Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Η Υπηρεσία που θα αναθέσει τη σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος
είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι) που έχει
την έδρα της στα Ιωάννινα, οδός VIII Μεραρχίας 5 ,ΤΚ 45445, Tηλ. 26510-73500
και FAX 26510-72033.
ΑΡΘΡΟ 20 : Σύστημα δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα γίνει με προσφυγή στον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις:
-του Ν.1069/80
-την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του νόμου 3536/07
-του Ν 3852/10,
-του νόμου 4412/16
-την απόφαση 17/296 ΟΕ/15.11.2016 του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ περί διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού.
- και όλων των σχετικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας σε
συμφωνία με το νόμο 4412/16 άρθρα 206-215.
Κριτήριο ανακήρυξης αναδόχου προμηθευτή η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής με την προϋπόθεση ότι η προσφορά
πληρεί όλες τις απαιτούμενες από τη μελέτη απαιτήσεις.
Πιο συγκεκριμένα :
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη ενιαία τιμή
έναντι του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
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Η ενιαία τιμή θα προκύψει μετά την εφαρμογή και τον υπολογισμό των επιμέρους επί τις
εκατό «%» ποσοστών έκπτωσης προσφοράς επί του προϋπολογισμού προσφοράς.
Τα επί μέρους (επί τις εκατό «%» ) ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς θα είναι η σταθερά και
δεσμευτικά -για όλο το διάστημα εκτέλεσης της προμήθειας- βάση υπολογισμού έκπτωσης
του μειοδότη, επί των κάθε φορά δημοσιευμένων πινάκων τιμών του Τμ. Εμπορίου της
Περιφέρειας Ιωαννίνων, προκειμένου να προκύπτει ο υπολογισμός των τιμών προσφοράς και
συνεπώς η πληρωτέα αξία.
ΑΡΘΡΟ 30 : Περιγραφή της προμήθειας
Η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια των προϊόντων του καταλόγου
1/ Πετρέλαιο κίνησης.
2/ Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων.
3/ Αμόλυβδη (απλή) βενζίνη κίνησης οχημάτων
4/ Βενζίνη «super» κίνησης οχημάτων.
Τα προϊόντα θα παραδοθούν τμηματικά στα σημεία και τα οχήματα που η παρούσα
αναλυτικά μνημονεύει εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ι και
αφού ειδοποιήσει την υπηρεσία προ της παράδοσης . Οι ανά είδος προϊόντος του καταλόγου
ποσότητες φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό μελέτης της παρούσας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 207 του
νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 40 : Διάρκεια της σύμβασης προμήθειας
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται χρονικά μέχρι την
εξάντληση των ποσοτήτων της παρούσας και υπολογίζεται σε περίπου ένα χρόνο από την
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης
και την παράδοση των υλικών ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και το συμφωνητικό.
Ακολουθείται το άρθρο 206 του νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 50 : Χρόνος - τρόπος και παραλαβή τευχών διαγωνισμού.
Τα Τεύχη που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 16, διατίθενται από τη ΔΕΥΑΙ, στα
γραφεία του «γραφείου προμηθειών» οδός VIII Μεραρχίας 5 ,ΤΚ 45445, Tηλ. 2651073500 και FAX 26510-72033 με καταβολή συνολικού ποσού 5 ευρώ (με ΦΠΑ) το οποίο
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καταβάλλεται στη ΔΕΥΑΙ κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, ήτοι Δευτέρα έως Πέμπτη
7.30-1330 και Παρασκευή 7.30- 1230. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω Τεύχη από τα γραφεία της Επιχείρησης ή να ζητήσουν την αποστολή τους με
αίτηση που θα περιέλθει στην Επιχείρηση μέχρι την 03/01/2016 και ώρα 1230,
επιδεικνύοντας ή επισυνάπτοντας στην αίτηση τους το διπλότυπο καταβολής του
αντιτίμου από το Ταμείο της ΔΕΥΑΙ ή του γραμματίου κατάθεσης, επιβαρυνόμενοι με
το κόστος αποστολής.
Η ΔΕΥΑΙ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή των αποστελλόμενων
τευχών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού στα
γραφεία της ΔΕΥΑΙ (Διεύθυνση- τηλέφωνα ως ανωτέρω) σύμφωνα με το άρθρο 121 του
νόμου 4412/16.
Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενη και δικαιούμενη επιχείρηση θα χορηγηθεί μία
μόνο πλήρης σειρά τευχών.
ΑΡΘΡΟ 60 : Παραλαβή Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
που θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, (οδός VIII Μεραρχίας 5) ημέρα
Τετάρτη 11/01/2017, με έναρξη υποβολής των προσφορών την 11 πμ και λήξη παραλαβής
προσφορών την 12 π.μ της ιδίας ημέρας
Οι κυρίως φάκελοι προσφοράς θα απαρτίζονται από δυο επιμέρους τμήματα :
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εντός κύριου φακέλου που θα αναγράφει στο εξωτερικό του
τον τίτλο της προμήθειας ήτοι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ» , την επωνυμία του
διαγωνιζόμενου, την επαγγελματική του διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου του και τον
αριθμό FAX.
• Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει στο εξωτερικό του
[ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»].
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται επίσης η επωνυμία, η διεύθυνση,
το τηλέφωνο και FAX του διαγωνιζόμενου.
a. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται πιο
πάνω, δεν γίνονται δεκτές ούτε παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στην
περίπτωση που η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα
λήξης θα παραταθεί η 12 πμ για λίγα λεπτά της ώρας.
b. Η μη έγκαιρη κατάθεση στην Υπηρεσία των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και της
αιτήσεως αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ενδιαφερόμενου από την παραπέρα διαδικασία του
διαγωνισμού.
c. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
•
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d. Όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα είναι συντεταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Στις περιπτώσεις που ορισμένα δικαιολογητικά
προϋπάρχουν σε ξένη γλώσσα, θα υποβληθούν τα ξενόγλωσσα με επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική. Η επικύρωση των παραπάνω μεταφράσεων καθώς και των δικαιολογητικών των
αλλοδαπών Εταιρειών (ή Κοινοπραξιών) που θα αποδεικνύουν την εγγραφή τους στο
επαγγελματικό μητρώο της αντίστοιχης χώρας (πρωτοτύπων και μεταφράσεων) πρέπει να
γίνει σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από Έλληνα δικηγόρο ή συμβολαιογράφο ή από
την αρμόδια Ελληνική προξενική αρχή της χώρας της διαγωνιζόμενης επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 70 : Επίδοση Προσφοράς
7.1 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
7.2 Προσφορές που, πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, περιέρχονται στην Υπηρεσία με
οποιονδήποτε πλην της αποστολής τρόπο -χωρίς να αποσφραγιστούν- παραδίδονται στα
αρμόδια όργανα που τις παραλαμβάνουν επί τόπου, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με
τις άλλες που κατατέθηκαν με την διαδικασία της παραγράφου 7.1.
Ο τρόπος αυτός επίδοσης της προσφοράς πρέπει βεβαίως να γίνει προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται στην διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 80 : Εγγυήσεις
Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί Εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ σύμφωνα το άρθρο 72 παρ. 1β του νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 90 : Χρηματοδότηση της προμήθειας - Τρόποι πληρωμής.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τις συμβάσεις αυτές.
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.2, 3 & 4 του νόμου
4412/2016 και τα σχετικά άρθρα της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Μεταβολή των οικονομικών όρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από οποιαδήποτε λόγο, που
προκαλούν επιβάρυνση του κόστους δεν παρέχουν στον ανάδοχο προμηθευτή το δικαίωμα
σύνταξης νέων τιμών και την λύση της σύμβασης.
Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 200 παρ. 4 του
νόμου 4412/2016.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία – υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο
τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση της διακήρυξης αυτής, καθώς και όλων
των άλλων στοιχείων της δημοπρασίας.
Άρθρο 100 : Τεκμήρια καταλληλότητας συμμετεχόντων στη δημοπρασία.
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
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10.1/
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένες:
1/ Ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται εμπορικά στην προμήθεια των
προϊόντων του προϋπολογισμού μελέτης παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
προμήθειας εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
2/ Ενώσεις εμπορικών εταιρειών προμήθειας που υποβάλουν κοινή προσφορά.
10.2/
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποβάλουν στην
επιτροπή διαγωνισμού
Υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημοσιές αρχές, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου δηλώνεται ότι:
α/ Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας καθώς επίσης ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τον διαγωνισμό
κατά την έννοια των άρθρων 73 & 74 του νόμου 4412/2016.
β/ Πληρούν τα κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζουν η παρούσα διακήρυξη και ο νόμος
4412/2016.
γ/ Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. Ως αποδεικτικό πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού Κράτους ή και του Κράτους όπου είναι
εγκατεστημένοι.
δ/ Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Τούτο πρέπει να αποδεικνύεται με αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Το
αποδεικτικό αυτό θα αναγράφει το σκοπό για τον οποίο εξεδόθη (συμμετοχή σε διαγωνισμό
του Δημοσίου).
ε/ Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ του τελευταίου
προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση.
Εννοούνται:
-Οι διαχειριστές για ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ
-Ο πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε
-Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση.
10.3/ Για τους προμηθευτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οι
διαγωνιζόμενοι ακόμη υποβάλουν βεβαίωση εκπροσώπησης.
Επίσης για Εταιρείες απαιτούνται :
1/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που να εγκρίνει τη συμμετοχή της
στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και να ορίζει νόμιμο
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εκπρόσωπό της ή πληρεξούσιο διορισμένο σύμφωνα με το καταστατικό, με
συμβολαιογραφικό έγγραφο που κατατίθεται στην Επιτροπή.
2/ Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό ισχύει σήμερα και έγγραφα
νομιμοποίησης του υπογράφοντα την προσφορά.
3/Προκειμένου περί κοινοπραξιών, πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου κάθε εταιρείας –
μέλους της κοινοπραξίας – που να εγκρίνει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό ως μέλος της
κοινοπραξίας για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και συμβολαιογραφικό
έγγραφο για τον ορισμό του καταθέτοντος ως κοινού εκπροσώπου των κοινοπρακτούντων ή
σε περίπτωση μη κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας για την κατάθεση της προσφοράς τα
αντίστοιχα έγγραφα εξουσιοδότησης όπου να προκύπτει η νόμιμη διαδικασία παροχής
εξουσιοδότησης για την κατάθεση προσφοράς, ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε
κοινοπρακτούντος (προσωπική –ΑΕ -ΟΕ- ΕΕ -ΕΠΕ κλπ.).
4/Επί κοινοπρακτούντος φυσικού προσώπου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο
του Ν. 1599/86 αυτού περί συμμετοχής του στο διαγωνισμό ως μέλος της συγκεκριμένης
κοινοπραξίας για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας.
5/Επίσης για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τον ορισμό
πληρεξούσιου για την κατάθεση της προσφοράς, όταν αυτή δεν γίνεται από τον ίδιο τον
συμμετέχοντα.
ΑΡΘΡΟ 110 : Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς - Διενέργεια διαγωνισμού
( Σύμβαση που δεν διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα)
11.1 Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι
Οι διαγωνιζόμενοι θα γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία αφού η Επιτροπή της Δημοπρασίας
αξιολογήσει την ικανότητά τους εκτέλεση της προμήθειας. Συγκεκριμένα, πρέπει όλοι οι
ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσης διακήρυξης να υποβάλουν στην Αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού προσφορά η
οποία θα απαρτίζεται από δύο μέρη.
Μέρος Πρώτο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του νόμου 4412/2016 και της
ελληνικής νομοθεσίας, με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, αλλιώς αποκλείονται του διαγωνισμού, τα εξής :
α. Την Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 10 .2 του άρθρου 10 της παρούσας.
β. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και γενικώς
κάθε αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου.
γ. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
δ. Επίσης και ειδικά για την παρούσα προκήρυξη οι συμμετέχοντες πρέπει :
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δ.ι.

Να διαθέτουν ένα ή περισσότερα πρατήρια λιανικής πώλησης όλων των
δημοπρατούμενων προϊόντων εντός των Διοικητικών ορίων της Πόλεως των
Ιωαννίνων.
δ.ιι. Να διαθέτουν δίκτυο αποτελούμενο από ειδικό για τις ανάγκες εξοπλισμό (επανδρωμένα
βυτία) που θα παραδίδει:
- Πετρέλαιο θέρμανσης σε όλα τα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Πετρέλαιο κίνησης, σε όλα τα σημεία που η ΔΕΥΑΙ διαθέτει Η/Ζ, προοριζόμενο για
την λειτουργία τους.
-Πετρέλαιο κίνησης προοριζόμενο για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ενεργού ιλύος -στο
εργοστάσιο Βιολογικού καθαρισμού πόλης Ιωαννίνων.
Μέρος δεύτερο: Οικονομική προσφορά
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει :
Το τιμολόγιο προσφοράς συμπληρωμένο σε ακέραια ευρώ, αριθμητικώς και
ολογράφως
• Τον προϋπολογισμό προσφοράς συμπληρωμένο σε ακέραια ευρώ.
Στην τιμή θα υπολογίζεται κάθε δαπάνη που περιλαμβάνει :
-Τη συνολική αξία των προσφερόμενων εργασιών.
-Τις δαπάνες πληρωμής για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των εργασιών καθώς
και των απαιτούμενων δοκιμών (όπου αυτές απαιτούνται).
-Την δαπάνη ασφάλισης των μεταφορικών μέσων, των υλικών και του εξοπλισμού που η
ΔΕΥΑΙ θα προμηθεύσει μέχρι την οριστική εγκατάστασή τους, κατά παντός κινδύνου,
(περιλαμβανομένης και της θραύσης).
-Τις πάσης φύσεως δαπάνες για την τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση-έλεγχο- και θέση σε
κανονική λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού.
-Οι οικονομικές προσφορές (τιμολόγιο προσφοράς, προϋπολογισμός προσφοράς)
υποβάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τον τίτλο της
εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή -Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΙ»,
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
•

11.2 Τρόπος διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών
11.2.1 Η έναρξη παραλαβής των προσφορών θα κηρυχθεί από την ή τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού μία ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
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επίσης από την ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
11.2.2 Οι προσφορές που θα παραληφθούν από τους εκπροσώπους της Επιτροπής, θα
καταχωρηθούν κατά σειρά κατάθεσής τους στο πρακτικό της δημοπρασίας στο οποίο
ειδικότερα θα γραφεί η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία της επιχείρησης, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η
διακήρυξη προσέλευσης των ενδιαφερομένων όπως θα καταχωρηθούν στο πρακτικό και θα
μονογραφηθούν από τα μέλη της Επιτροπής.
11.2.3 Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η Επιτροπή διαγωνισμού σε ανοικτή
συνεδρίαση θα κάνει έλεγχο και καταγραφή αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από
όσους υπέβαλαν προσφορά. Σ’ αυτή την φάση η επιτροπή διαγωνισμού θα ελέγξει και την
επάρκεια της τεχνικής προσφοράς (εφ όσον η μελέτη το ζητά) με βάση την τεχνική
περιγραφή της παρούσας. Στον έλεγχο του τεχνικού μέρους η επιτροπή έχει την δυνατότητα
των υπηρεσιών και τεχνικού συμβούλου. Αν λόγω μεγάλου αριθμού προσφορών η διαδικασία
δεν λήξει την ημέρα της δηλωμένης διεξαγωγής της μπορεί να συνεχισθεί για την επομένη ή
άλλη μέρα εντός όμως του δεσμευτικού χρονικού ορίου των είκοσι ημερών. (Επίσημη
ανακοίνωση για την ακριβή ημέρα και ώρα θα υπάρξει εκ’ μέρους της επιτροπής).
Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν κατέθεσαν τεχνικό φάκελο (εφ όσον ζητείται) όπως ακριβώς η
παρούσα μελέτη επιτάσσει θα αποκλείονται του διαγωνισμού. Στη συνέχεια σε μυστική
συνεδρίαση η επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το ποιοι εκ των διαγωνιζόμενων αποκλείονται.
Το αποτέλεσμα και ο λόγος αποκλεισμού κοινοποιείται σε όλους
Οι κλειστοί φάκελοι οικονομικής προσφοράς αυτών που αποκλείσθηκαν επιστρέφονται χωρίς
να ανοιχτούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώνουν ότι θα διατυπώσουν τις
αντιρρήσεις τους, οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την έκδοση σχετικής
απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των.
11.2.4 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, αυτών που πλέον έχουν γίνει αποδεκτοί,
γίνεται από την επιτροπή διαγωνισμού και η επιτροπή αποφαίνεται περί του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Χρονικό διάστημα για το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται με την
προσφορά του.
Ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται με την προσφορά του για διάστημα 6 μηνών
από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία δημοπράτησης), μέσα στο οποίο πρέπει
να συναφθεί η σύμβαση. Γενικά για τα θέματα σχετιζόμενα με τον χρόνο ισχύος των
προσφορών ακολουθήται τα άρθρο 97 του νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Αντιρρήσεις και ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας
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Αντιρρήσεις και ενστάσεις που ασκούνται κατά του κύρους της δημοπρασίας ακολουθούν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 127 του νόμου 4412/16, υποβάλλονται εγγράφως μόνο από
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν στο στάδιο
κατάθεσης των προσφορών, απευθύνονται μόνο στον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού
και κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, μέσα σε
πέντε ημέρες από τη ημέρα που έγινε σε δημόσια συνεδρίαση η ανακοίνωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού (κοινοποίηση προσβαλλόμενης πράξης).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού, αφού περάσει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων,
υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή το Πρακτικό της Δημοπρασίας και τις τυχόν
εμπρόθεσμες αντιρρήσεις με τις απόψεις της Επιτροπής, δίνοντας και κάθε πληροφορία
αναγκαία για την κρίση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.
Για τις αντιρρήσεις το όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του νόμου 4412/16.
Οι κλειστοί φάκελοι οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν σε όσους η
Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς.
Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώνουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οι
φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την έκδοση σχετικής Απόφασης επί των
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Γενικά η κατακύρωση και η σύναψη της σύμβασης ακολουθεί το άρθρο 105 του νόμου
4412/16.
Μετά την οριστική απόφαση κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της δημοπρασίας, εντός είκοσι ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Σύναψη Εργολαβικής Σύμβασης-Ματαίωση διαδικασίας
Στον συμμετέχοντα που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για
υπογραφή της σχετικής με το αντικείμενο του διαγωνισμού σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε
προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την
Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 105 παρ. 4 του νόμου 4412/16).
Μέσα στην ίδια προθεσμία και έως την στιγμή υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους
5% επί του προϋπολογισμού προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
προμήθειας και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις
απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
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Η ματαίωση της διαδικασίας ακολουθεί το άρθρο 106 του νόμου 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας - Σειρά ισχύος αυτών
Τα οριζόμενα ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας με βάση τα
οποία θα γίνει η εκτέλεσή της είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής :
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Το τιμολόγιο μελέτης
3. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
4. Το τιμολόγιο προσφοράς
5. Ο προϋπολογισμός προσφοράς.
6.

Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Η τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης
1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννίνων
(Δ.Ε.Υ.Α.Ι) στα Ιωάννινα, οδός VIII Μεραρχίας 5 ,ΤΚ 45445, Tηλ. 26510-73500
και FAX 26510-72033.
Για την δημοσίευση (σε εθνικό επίπεδο) ακολουθήται το άρθρο 66 του νόμου 4412/16.
2.
Η περίληψη της παρούσης θα:
-Τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΙ.
-Αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
-Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ.
Άρθρο 18ο

: Ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης

Παραλαβή η απόρριψη
Η παρακολούθηση της σύμβασης που αφορά βέβαια περίπτωση διαιρετού και τμηματικά
παραδιδόμενου υλικού διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 202 του νόμου 4412/16.
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Οι τυχόν διαφορές μεταξύ της υπηρεσίας και του προμηθευτή από την παρούσα διακήρυξη
υπάγονται στα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια και επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα
Ελληνική Νομοθεσία.
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από επιτροπή παραλαβής κατ’ εφαρμογή
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 208 του νόμου 4412/2016.
Για την απόρριψη μέρους ή ολόκληρου του αντικειμένου της σύμβασης ακολουθήται το
άρθρο 213 του νόμου 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21/12/2016
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