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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων  και του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

               2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και   

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

   4.Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες  

ρυθμίσεις    θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις»

5.Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α'/2013) «Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

6.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και

  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

  Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» Μέρος Β΄  «Διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κανόνες σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων  έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»



7. Την από 22-9-2015  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο 

«Προμήθεια καυσίμων   Δήμου Θηβαίων 2015 και των Νομικών 

Προσώπων»

8.   Την υπ’ αρ. 310 /15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

έγκριση  της  διενέργειας  της  προμήθειας  καυσίμων  για  τις  ανάγκες  του

Δήμου Θηβαίων και των  Νομικών Προσώπων . 

9.  Την  υπ’ αρ.   337/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  από  22-9-2015  μελέτης  και

καθορίσθηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού

 

Προκηρύσσουμε

  Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης  και

πετρελαίου  θέρμανσης)  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου Θηβαίων και  των   Νομικών

Προσώπων.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί  με

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε

διαμορφούμενης  μέσης  τιμής  πώλησης  του  είδους  λιανικής  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  την

ημέρα  παράδοσής  του,  όπως  αυτές  προσδιορίζονται  για  την  περιοχή  μας  από το

Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας, (http://www.fuelprices.gr) όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με

τις  διατάξεις  των άρθρων 41-45 της αριθμ.  11389/1993 απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),  και  που

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων ανέρχεται σε πενήντα εννέα

χιλιάδες, τριακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ   (59.398,00 €) συν ΦΠΑ 23% (συνολική

τιμή, 73.059,54 €)  

Η δαπάνη της  προμήθειας  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ίδιους  πόρους  και  θα

βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και των νομικών

του  προσώπων  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  εν  εξελίξει  διεθνούς  ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

http://www.fuelprices.gr/


Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:

α) Πετρέλαιο κίνησης, 37.700 λίτρα

β) Βενζίνη αμόλυβδη 5.300 λίτρα

γ) Πετρέλαιο θέρμανσης 14.500 λίτρα

και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  υπό  προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών

περιγράφονται  στην  από  22/9/2015  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου

Θηβαίων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  της  Θήβας  (οδός

Κύπρου 3)  στον 1ο όροφο, αίθουσα Συσκέψεων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία

υποβολής των προσφορών  και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής- Δικαιολογητικά

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  και τα εξής

δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου,

που  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας  του

διαγωνισμού.

 Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του

άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού



από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Γ) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά

τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται
ότι:

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην 

προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

ii.    Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

iii.    Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv.     Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό  

άλλη ανάλογη διαδικασία.

β)     Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

γ)    Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

   δ)    Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους    

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

 Δ) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές  είναι

υποχρεωμένοι  να καταθέτουν  εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 3% της

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α..

Ε) Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας

νομοθεσίας.  Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα

προσφερόμενα καύσιμα   είναι αρίστης ποιότητας. Και συγκεκριμένα:

    Τα καύσιμα  σύμφωνα με ότι ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού

Χημείου  του  Κράτους  και  είναι  ποιότητας  όμοια  με  εκείνη  που  παράγουν  τα

κρατικά  διυλιστήρια  ότι έχουν  τις   ιδιότητες και   τα   χαρακτηριστικά που

προβλέπουν οι   όροι   αυτοί, ότι   είναι  απαλλαγμένα από ξένα σώματα,

προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για

την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα



οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι  παραβιάζονται οι παραπάνω

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.

 .

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Εγγυήσεις

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται το

δικαίωμα αυτό. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  που είναι  γραμμένες  σε  ξένη  γλώσσα πρέπει  να

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης

υπέρ του  Δήμου Θηβαίων,  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών και  Δανείων,  εφόσον το

περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο

26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

4.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

 Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,

υποχρεούται  να καταθέσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς

τον Φ.Π.Α. 

 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική  παραλαβή  των  καυσίμων  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4.2  Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

 Την ημερομηνία έκδοσης.

 Τον εκδότη.

 Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

 Τον αριθμό της εγγύησης.



 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

 Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η

εγγύηση.

  Τον  αριθμό  της  κατακυρωτικής  απόφασης  η  εγγύηση  καλής

εκτέλεσης

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Φάκελος προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα,

μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι

ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο τίτλος της

υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  δηλαδή  ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ,  γ)  η

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα

δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς – σε δύο αντίγραφα και αυτά-

τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται και τα προσπέκτους ή ο,τιδήποτε

άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχομένως συνοδεύει  το ζητούμενο είδος.

Η οικονομική προσφορά -σε δύο αντίγραφα -  τοποθετείται   σε χωριστό

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους

διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις

υπέρ τρίτων κρατήσεις . 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο

Δημαρχείο  (Κύπρου  3,  Τ.Κ.32-200  Θήβα,  υπ’όψιν  κ.  Σ.Χαριζάνη).



Προσφορές  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  θα  γίνονται  δεκτές  μέχρι  και  την

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 .

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα

ή  κατατίθεται  στην  επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης,

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

  

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις – Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές

6.1 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως

όλους τους όρους της διακήρυξης, καθώς και της τεχνικής μελέτης, εκτός εάν κατά

περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν

αποδέχεται.

 Στην περίπτωση αυτή πρέπει  ο προσφέρων να αναφέρει  τους  όρους  της

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να

αξιολογηθούν. 

6.2   Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της

διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από τον  προσφέροντα  μόνο

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από

έγγραφο του Δήμου.  Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

6.3  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.4 Εναλλακτικές  προσφορές  δεν   γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τιμές προσφορών – Επιβαρύνσεις μειοδοτών



7.1 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

α) το ποσοστό επί τοις εκατό στη  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση

τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  καυσίμου  την  ημέρα  παράδοσης  ,  όπως  αυτή

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης

Εμπορίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Το ποσοστό έκπτωσης αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως .

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

7.2 Προσφορά  που  υποβάλλεται  σε  ευρώ  σε  σταθερές  τιμές  ή  με

οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο  πέραν  αυτού   που  περιγράφεται  στην  προηγούμενη

παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο

ποσοστό ,  η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των

προσφορών οργάνου.

7.4  Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  προσφέρει  διαφορετικό  ποσοστό

έκπτωσης  για κάθε είδος καυσίμου.

7.5 Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή των τιμολογίων του, βαρύνεται με τις

εξής κρατήσεις: 

       1.   Ποσοστό ένα τοις εκατό  (1%) Φόρος Εισοδήματος 

2.  Υπέρ ενιαίας ανεξ. Αρχής ποσοστό 0,10%.

3. Η παραπάνω (2) κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ

χαρτόσημου 20%

 

 Το ποσοστό του Φ.Π.Α που προβλέπεται από το νόμο, βαρύνει το Δήμο.

 Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει

κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών



 Οι  προσφορές  ισχύουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμιά  αλλαγή  για

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού .

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Αποσφράγιση των προσφορών 

9.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού την

ημέρα και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

9.2  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες

από μία εταιρίες ή ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό

του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές,  εκτός  εάν

αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία

με την οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στον

διαγωνισμό  για  λογαριασμό του,  υπάλληλος  εταιρίας  που  συμμετέχει  σε  αυτόν  ή

ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής.

9.3 Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στην διακήρυξη, κηρύσσεται το

τέλος  παράδοσης  των  προσφορών  και  αναγράφεται  αυτό  στα  πρακτικά  και

απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή

ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από

την ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από

την ώρα αυτή. 

9.4  Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται δημόσια από την επιτροπή που

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 9/20-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Θηβαίων, κατά την ακόλουθη διαδικασία:

 Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως  φάκελοι  καθώς  και  οι  φάκελοι  των

τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή  όλα τα

δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.



 Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά

μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από την επιτροπή ,  στην κατοχή της  οποίας  και

παραμένουν  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση  των  τεχνικών   και  λοιπών

στοιχείων κάθε προσφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ακολουθεί  η αποσφράγιση

των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές.

 

Όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

Όσοι  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Αξιολόγηση των προσφορών

10.1 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η

επιτροπή  συνεδριάζει  και  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  και

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται.

Προσφορές  που  αποκλείσθηκαν  κατά  την  πιο  πάνω  διαδικασία  του

διαγωνισμού και  δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους  δεν έχουν

καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

Στην  συνέχεια  η  Επιτροπή  εξετάζει  τις  τεχνικές  προσφορές  των

διαγωνιζόμενων  και  αποφασίζει  για  το  ποιες  από  αυτές  γίνονται  δεκτές  στο

διαγωνισμό και ποιες αποκλείονται.

10.2 Οι  οικονομικές  προσφορές  ανοίγονται  τελευταίες,  σύμφωνα  με  τη

διαδικασία που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός

που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις

των άρθρων  3 και 4  της διακήρυξης και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση

την τεχνική μελέτη και τους όρους της διακήρυξης.



10.3  Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό

αίρεση,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου ή δεν είναι

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης & της τεχνικής έκθεσης απορρίπτονται σαν

απαράδεκτες.

Επίσης,  προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του

διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.4  Μετά  την  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών η  Επιτροπή

προβαίνει στην σύνταξη σχετικού πρακτικού, το οποίο μαζί με το πρακτικό ελέγχου

των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  διαβιβάζονται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  του

Δήμου Θηβαίων.

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Κατακύρωση –Ανακοίνωση κατακύρωσης -Σύμβαση

Η κατακύρωση της προμήθειας για  τα καύσιμα , στον προμηθευτή  που θα

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της μέσης λιανικής

τιμής  πώλησης  των   καυσίμων,  που  θα  οδηγεί  στην  μικρότερη  συνολικά  τιμή

προσφοράς.  

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της

απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από

το Δήμο Θηβαίων & τα Νομικά Πρόσωπα η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της

διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της

σύμβασης,  ή  σε  κάθε  περίπτωση  μέχρι  εξαντλήσεως  των  ποσοτήτων  που

περιγράφονται στην μελέτη. 



Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα

που  θα  προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό

τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις  κ.λ.π.  και ότι

είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και

αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον

προμηθευτή.

Εφόσον από τη  χρήση του  ακατάλληλου  καυσίμου   επήλθε  φθορά στον

μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  στα  μηχανήματα,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να

αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες  αποκατάστασης  της  βλάβης  που  προξένησε  από  το

ακατάλληλο προϊόν.

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Παράδοση -  παραλαβή  των καυσίμων

            Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης &  βενζίνης θα γίνεται

από κατάστημα του αναδόχου  που επί ποινή αποκλεισμού θα  βρίσκεται εντός της

πόλης της  Θήβας ενώ για την θέρμανση όπου τον υποδείξει ο Δήμος και τα Νομικά

Πρόσωπα.

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από τον Δήμο Θήβας &

τα ν.π.      

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την

εντολή  προμήθειας  να  εφοδιάσει  το  Δήμο  Θηβαίων  &  τα  ν.π.  με  την

παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

Τα καύσιμα  θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου,

ύστερα από τον σχετικό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.

Ο  Δήμος  Θηβαίων  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των

καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Αν πριν την λήξη της

σύμβασης ολοκληρωθεί  ο εν εξελίξει  διεθνής  διαγωνισμός  προμήθειας  καυσίμων

του Δήμου, η σύμβαση λύνεται με μόνη την έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον

ανάδοχο,  αζημίως.



ΑΡΘΡΟ 13ο 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

13.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται  μέσα στην προθεσμία που του

ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος

από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει  από  αυτή  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

13.2  Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την

σύμβαση,  εφόσον  δεν  παραδίδει  τα  καύσιμα  σύμφωνα  με  όσα προβλέπονται  στο

άρθρο 14 της παρούσας και από την σχετική σύμβαση.

13.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος

επιβάλλονται  σ'  αυτόν  οι  κυρώσεις  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  33  και  35  του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

ΑΡΘΡΟ 14ο

 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά

μετά την παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά .

Στο  ένταλμα  επιβάλλονται  οι  κρατήσεις  του  άρθρου  7  της  παρούσας

διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Λήψη πληροφοριών - Δημοσίευση

 Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και αντίγραφα  της διακήρυξης και της

μελέτης  διατίθενται  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Δήμου  κατά  τις  εργάσιμες

ημέρες  και  ώρες.  (Ταχ.  Δ/νση:  Κύπρου  3,  Τ.Κ.  32200,  αρμόδιος  υπάλληλος:  Σ.

Χαριζάνη    τηλ:  2262350618) και  στην  ηλεκτρονική   διεύθυνση

sharizani@thiva.gr.



 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί επίσης  στην εβδομαδιαία

τοπική εφημερίδα «Νέα της Βοιωτίας». 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν

εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν.  2286/95  ,  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (υπ’αρ.  11389/93

Απόφασης Υπουργού  Εσωτερικών) .

 

                                                                                            Θήβα,  19-10 -2015

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


