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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΣΥ
Ταχ. Δ/νση
: Καρόλου 1 – 3
Τ. Κ
: 104 37
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης
Τηλέφωνο
: 210-5297270
Telefax
: 210-5225770
Α.Φ.Μ.
: 094038689

Αριθ. Πρωτ : 9126079
ΠΡΟΣ : 1. ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ
(επί 200167/14-09-2020)
2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
(επί 9115879/13-10-2020)
3. ΔΚ/ΥΥΚΝΕ (επί 9116416/28-09-2020)
4. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ
(Μαρία Τάκη) ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ
(Ανδρέας Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/ΤΔΙΣΥ

ΚΟΙΝΟΠ.: Κ.Φ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2020 –65
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προμήθεια 63.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή)
25-01-2021
Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 – 3 , Αθήνα
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού
09135100-5
53.550,00 €
66.402,00 €
Τμηματικά εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.

Σελίδα 1

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε :
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα
με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-082016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου
3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Σ Ε
ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3
ΑΘΗΝΑ
10437
210-5297270
210-5225770

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
Α/Α
1
2
3
4

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ανδρέας Παπουτσάκης
Αναστάσιος Μάϊνας
Γεώργιο Χατζηνικολάου
Αικατερίνη Σταυρακάκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-5297270
210- 5297661
210-4198323
210-5297502

ΦΑΞ
210-5225770

ΑΡΘΡΟ 1.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

Σελίδα 2

ΑΡΘΡΟ 2.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. ακριβώς στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες
προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει
όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του
ΟΣΕ, οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη
τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή
Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄
ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον
κατά την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά
θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και η ημερομηνία διεξαγωγής του.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου
επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα, όσο και για τον εκπρόσωπό του.
2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό
δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και
συγκοπές μη κανονικά επικυρωμένες.
2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε
εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος.
2.6. Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα
παρακάτω :
2.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται ευκρινώς και με σαφήνεια επί
ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα).
Σελίδα 3

Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στους Πίνακες Α + Β (αντίστοιχα) από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
2.6.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω :
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως.
γ. Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 προσφάτου εκδόσεως.
Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (§ 2.6.2.) κωλύει την υπογραφή της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των
οικονομικών φορέων ή προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων
ή προσφερόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας αυτές ανά φύλλο.
Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών,
παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την γνωστοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης του
αποφαινόμενου οργάνου του ΟΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Κατακύρωσης της προμήθειας του πετρελαίου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στην διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.
β. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει την προμήθεια των υλικών
στον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη μόνο βάση της τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή), και η οποία θα είναι τεχνικά
κατάλληλη.
γ. Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών και εφόσον το αιτούμενο δεν είναι διαιρετό ο
οικονομικός φορέας ή προσφέρων επιλέγεται με κλήρωση.
δ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον
κρίνει αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την
επανάληψή του.
ε. Να ματαιώσει την προμήθεια.
Σελίδα 4

ΑΡΘΡΟ 5.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ
5.1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι για την προμήθεια «63.000 λίτρων πετρελαίου
θέρμανσης» [3.000 λίτρα για την Αποθήκη Υλικού στον Πειραιά (ΚΑΥΛ), 18.000 λίτρα για τον
Σ.Σ. Αθηνών, και 26.000 λίτρα για τον Σ.Σ. ΣΚΑ, 12.000 λίτρα για το Θριάσιο & 4.000 λίτρα για
την Δομοκού 1 Αθήνα], προϋπολογισμένης αξίας #53.550,00# χωρίς Φ.Π.Α. και #66.402,00# με
Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στην μέση
τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
ή τον Αρμόδιο Φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και που θα
ισχύει την συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης.
Κ.Α. ΟΣΕ

611102004

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια «63.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης»

53.550,00

ΣΥΝΟΛΟ 53.550,00 €
Φ.Π.Α. 24 % 12.852,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.402,00 €

5.2. Η έκπτωση επί της τιμής στην προσφορά σας θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και
ολογράφως.
5.3. O ΦΠΑ (το ποσοστό του οποίου θα αναφέρεται στην προσφορά) δεν θα περιλαμβάνεται στην
πιο πάνω τιμή, η οποία θα είναι καθαρή και θα επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ 24%, κατά την εξόφληση
του τιμολογίου.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας και για τα
τέσσερα (4) σημεία παράδοσης.
Για κάθε πληροφορία να απευθύνεστε για την Αποθήκη Υλικού στον Πειραιά (ΚΑΥΛ) στο
τηλέφωνο 210-4195323 κο Γεώργιο Χατζηνικολάου, για τον Σ.Σ. Αθηνών στο τηλέφωνο 2105298808, 6947770103 κο Ιωάννη Κοκκινάκη, για την Σ.Σ. ΚΕΚ-ΣΚΑ στο τηλέφωνο 210-2422132
& 210-2422038 κο Νικόλαο Μπορμπόκα, για την ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ (Δομοκού 1) και
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ (Θριάσιο) κα Αικατερίνη Σταυρακάκη στο τηλέφωνο 210-5297502.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει εντός (1) έτους σε τμηματικές παραδόσεις
μετά από συνεννόηση και αίτημα των αρμοδίων των αποθηκών και των Σιδηροδρομικών Σταθμών.
Η τιμή στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η αξία μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης
καθορίζεται σε ΕΥΡΩ για παράδοση Ελεύθερη επί εδάφους στις Αποθήκες του ΟΣΕ στον Πειραιά
(ΚΑΥΛ), στον Σ.Σ. Αθηνών και στο Σ.Σ. ΚΕΚ – ΣΚΑ, στην Δομοκού 1 και στο Θριάσιο στις
ποσότητες όπως θα ζητούνται από τους αρμοδίους κάθε φορά με βυτιοφόρο του προμηθευτή εντός
48 ωρών από την ειδοποίηση του από τον ΟΣΕ.
6.2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από τους αρμοδίους που θα βεβαιώνουν την
παραλαβή.
Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται βάσει του μετρητού του βυτιοφόρου οχήματος και της
ογκομέτρησης αυτού. Διαφορές μεταξύ μετρητού και ογκομέτρησης μέχρι του ποσοστού 0,5 % δεν
λαμβάνονται υπ’ όψη.
Σελίδα 5

Σε περίπτωση που το παραδιδόμενο πετρέλαιο αποδειχθεί ακατάλληλο ύστερα από τυχόν
δειγματοληπτικό έλεγχο ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δύο (2) ημερών
από την ημερομηνία ειδοποίησής του και για την ποσότητα που έχει απορριφθεί.
Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν έχει προσκομίσει για παράδοση το απορριφθέν
πετρέλαιο και δεν θα του καταβληθεί η αντίστοιχη αξία αυτού.
6.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη πρόσκληση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.4. Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του προμηθευτή δεν υπογραφεί η
σύμβαση στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο
επόμενο μειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1. Η αμοιβή του αναδόχου για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, θα καταβάλλεται από
τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο, μετά την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης από τους αρμοδίους των
αποθηκών στις Αποθήκες του ΟΣΕ στον Πειραιά (ΚΑΥΛ), στον Σ.Σ. Αθηνών και στο Σ.Σ. ΚΕΚ –
ΣΚΑ, στην Δομοκού 1 και στο Θριάσιο και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής - παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.
7.2. Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχου θα γίνει με βάσει θεωρημένο τιμολόγιο και με την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών όπου απαιτούνται:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
γ) Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147, Τ.Α.), θα προσκομίζεται δε απαραιτήτως πρωτότυπο
πρωτόκολλο παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης των ειδών που
καθορίζεται στην παρούσα στην προσφορά του και κατ επέκταση στην σύμβαση.
Αν το πετρέλαιο παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και του
χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επι της συμβατικής αξίας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 207 και 209 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 9.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας
του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 10.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως
σε αυτή ειδικότερα ορίζεται.
Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου
παράδοσης και πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ.
Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην §
1β, του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 11.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412
του 2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Προκήρυξης – Πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης
αξίας του συνοπτικού διαγωνισμού.
Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο
του ΟΣΕ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (ενστάσεις προσφυγές- ασφαλιστικά μέτρα).
ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ
επ’ αυτού).
ΑΡΘΡΟ 13.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ
www.ose.gr
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ΑΡΘΡΟ 14.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
14.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του
Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
14.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 11:00 – 13:30, Καρόλου 1-3,
2ος όροφος, Γραφείο 224 . κ. Ανδρέα Παπουτσάκη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
στ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επαγγελματικό Επιμελητήριο.
ζ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.
Ο
ΔΗΛΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
δ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του,
στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ

Ο
ΔΗΛΩΝ
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