
                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λιβαδειά : 25-11-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                Αρ. πρωτ.: Οικ.5258
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδ.:  321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ       
Τηλ.: 22613-50288, 50282
FAX : 22613-50291  
Πληροφορίες :Μ.Μεταξά   

                                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών  καυσίμων 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  και των Ν.Π.Δ.Δ
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (εκτός των Νοσοκομείων Λιβαδειάς
& Θήβας) για το έτος 2012.

Ημερομηνία αποστολής 
για δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 Ημερομηνία 
Δημοσίευσης στο 
Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης 
Στον ημερήσιο και 
Εβδομαδιαίο Τύπο

          7-12-2011             9-12-2011      9-12-2011

Ημερομηνία διαγωνισμού

           

Ημέρα

   

Ώρα

Τόπος διαγωνισμού
Κεντρικό κτίριο 

Περιφερειακής  Ενότητας
Βοιωτίας

τρίτος όροφος, Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών
18-01-2012 Τετάρτη 10:30 Φίλωνος 35-39

321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Προϋπολογισθείσα πίστωση του  Ε.Φ 390,073 291
ΚΑΕ 1511, 1512

Διάρκεια 
προμήθειας

Παραρτήματα  
διακήρυξης

  239.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 1 έτος Α,Β,Γ,Δ

1



                                                             ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                                                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 
Έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.3852/2010   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
3. Το Π.Δ 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
5. Την αριθμ. Α3- 1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισμού τιμών διάθεσης προϊόντων πετρελαίου.
6. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
7. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»
8. Το Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α΄/ 30-5-1997 « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
9. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
10. Την  υπουργική  απόφαση  αρ.  2/45576/0026/17-10-2001  (ΦΕΚ  1427/Β/22-1—2001) 

«Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση σύναψης 
ιδιωτικού εγγράφου «σύμβασης» πάνω από 2.500 €)»

11. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/ 02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις»

12. Το  Ν.  3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά  την  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.279/Α΄10.11.2005)

13. Το Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
89/665ΕΟΚ»

14. Το Π.Δ. 118/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
15. To Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ 64/1/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας  2004/18/ΕΚ   περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  των  δημοσίων 
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία 
2005/51/ΕΚ της  Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .        

16. Την αρ. Π1/4232/12-9-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Εφαρμογή
των διατάξεων του Π. Δ/τος 118/07 (Α΄ 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

17. Το Ν.3054/2002  (ΦΕΚ 230Α /2.10.2002) «οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και  
άλλες διατάξεις».

18. Την ανάγκη κάλυψης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε  
Πετρελαιοειδή και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

19. Την αρ.45/28.3.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
20. Την αρ.16877/3572/18.4.2011 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

      21.Την αρ. 166/27.10.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στ.Ελλάδας 
           περί  έγκρισης Π/Υ 2012 

22. Την αρ.962/22.11.2011  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης διενέργειας 
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 Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  προμήθειας  υγρών καυσίμων.

Προκηρύσσουμε
Δημόσιο  ανοικτό  μειοδοτικό   διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  για  την  προμήθεια 

υγρών καυσίμων (πετρελαίου  κίνησης,  πετρελαίου θέρμανσης,  βενζινών)  προϋπολογισμού μέχρι 
του ποσού (239.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  και των Ν.Π.Δ.Δ  χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας  για ένα (1) έτος , εκτός των Νοσοκομείων Λιβαδειάς & Θήβας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  18-01-2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ στο, επί της 
οδού  Φίλωνος  35-39  ,  κεντρικό  κτίριο,  της   Περιφερειακής  Ενότητας   Βοιωτίας,  τρίτος 
όροφος,  Δ/νση  Διοικητικού-Οικονομικού,  Τμήμα  Προμηθειών,  ύστερα  από  προθεσμία  40 
τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1. Οι προσφορές συμμετεχόντων πρέπει να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας – Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Υπηρεσιών, Φίλωνος 35-39 , τρίτος 
όροφος, 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ), μέχρι τις 18-01-2012  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή για  περισσότερους ή για 
το  σύνολο των πινάκων του παραρτήματος Β,  η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και κατά 
πίνακα σε περισσότερους από ένα μειοδότη.

3. Η  σχετική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  μέχρι  του  ποσού  των  239.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

4. Η προμήθεια καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ  βαρύνει τις οικείες πιστώσεις  αυτών.

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα συνημμένα 
παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

6. Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στην  εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 
βαρύνουν της Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής  και 
επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) καταβάλλονται από τον ανάδοχο. 

7. Η σχετική  προκήρυξη διατίθεται  ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας – Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Φίλωνος 35-39, τρίτος 
όροφος, 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ τηλ. 22613-50288, 22613-50282).

8. Tο πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του    
Διαδικτύου στη διεύθυνση http ://www.viotia.gr ή www.pste.gov.gr 

9. Κάθε  σχετική  πληροφορία  θα  δίνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (Περιφερειακή  Ενότητα 
Βοιωτίας – Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Φίλωνος 35-39, Τμήμα Προμηθειών, τρίτος 
όροφος, 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ,  τηλ. 22613-50288, 22613-50282.

                                                                                    
                                                                                                Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                              ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤAΣ
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Α.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ
11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ
13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
14. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
15. ΠΛΗΡΩΜΗ
16. ΓΕΝΙΚΑ

Β.   ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Γ.   ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Λιβαδειά, στο επί της οδού Φίλωνος 35-39, κεντρικό κτίριο της 
Περιφερειακής  Ενότητας   Βοιωτίας,  3ος  όροφος,  Δ/νση  Διοικητικού-Οικονομικού,  Τμήμα 
Προμηθειών, την  18.01.2012   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10:30πμ

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία   είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η  προϋπολογιζόμενη   δαπάνη  ανέρχεται  μέχρι  του  ποσού  των  239.000,00  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  εκείνων,  που  θα  συμμετάσχουν  στο  διαγωνισμό,  θα  υποβάλλονται  στην 
αναθέτουσα αρχή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κατά τα οριζόμενα στο Κεφ. 6 της παρούσης, 
μέχρι  την  18.01.2012  ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  10:00  πριν  την  έναρξη  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά.

Οι  προσφορές  επίσης  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  (Περιφερειακή 
Ενότητα   Βοιωτίας  –  Διεύθυνση  Διοικητικού  Οικονομικού  )  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να 
παραλαμβάνονται  με απόδειξη,  με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά υποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι  προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιονδήποτε  τρόπο  πριν  από  τη 
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού 
που  παραλαμβάνει  τις  προσφορές  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας,  όπως  καθορίζεται  από  τη 
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με 
την προαναφερθείσα διαδικασία.

Επίσης  επιστρέφονται,  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  οι  προσφορές  που  υποβάλλονται  ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

              3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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3.1.  Δεκτές  γίνονται  προσφορές  από  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  από  επιχειρήσεις  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής,  ομίλους,  ενώσεις  νομικών ή φυσικών προσώπων,  κοινοπραξίες  των ανωτέρω με 
οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που 
υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 
των  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Χωρών  και  έχουν  την  κεντρική  διοίκηση  ή  την  κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή των Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Χωρών,  εφόσον  η  δραστηριότητά  τους  παρουσιάζει  συνεχή  δεσμό  με  την  οικονομία  του 
κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων 
χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97.

4 . ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 
λόγου δεν αντλεί  δικαίωμα αποζημίωσης.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται  πλήρη 
αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 
στην παρούσα στο σύνολό της.

4.2. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται  ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

4.3. Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 
Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας.

4.4.  Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ομίλους,  ενώσεις,  κοινοπραξίες,  υπό  σύσταση 
κοινοπραξίες, ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα.

4.5. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για 
τους υποψηφίους.

4.6.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψηφίους  για  εκατόν  είκοσι   (120) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από  τη  λήξη  τους  και  με  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  παραπάνω 
προβλεπόμενο.

4.7.  Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης 
στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6



5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

β)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
7 του Π.Δ. 118/2007.

γ)  Συνεταιρισμοί

5.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

α) ΄Οσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

β)  ΄Οσοι  αποκλείστηκαν τελεσίδικα  από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.  γιατί  δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

γ) ΄Οσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις.

5.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, 
που θα είναι συνταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής δικαιολογητικά στην 
Ελληνική γλώσσα:

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του Κεφ. 11 της 
παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος  Δ )

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από          
      αρμόδια αρχή στην οποία :

I. Θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην 
παρούσα προκήρυξη.

II. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα  της  παρ.1  του  άρθρου  43  του  π.δ/τος  60/2007,  δηλαδή   της 
συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της  απάτης,  της 
νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της  δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από 
τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

- δεν τελούν  σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
- είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 

κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές 
τους υποχρεώσεις

- είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους  σε οικείο Επιμελητήριο κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
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- δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  ή  ειδική  εκκαθάριση  ή  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις  καθώς  και  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις

      III.   Αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5,4 του παρόντος κεφαλαίου . 
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση αντίστοιχων των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
κατωτέρω τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ 
118/07 (ΦΕΚ. 150 Τευχ. Α/10-7-07)

3.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει 
     με θεώρηση του  γνήσιου  της υπογραφής από αρμόδια αρχή στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
    -  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της  
       οποίας έλαβαν γνώση.
    -  Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του  
       Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/2007..Εάν η ποινή του  
       αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την  
       απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
     - Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
     - Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου

     Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται 
μαζί με την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης από το οποίο θα προκύπτει ότι 
δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα 
μεν  φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα  δε νομικά  
πρόσωπα επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του 
νομικού  προσώπου και  στην  περίπτωση ενώσεων,  κοινοπραξιών  σχετικό  συμβολαιογραφικό 
έγγραφο.  

    
  5.4 Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται 

στις  περ.1,  2,  3  της  παραγρ.  5.3  του  παρόντος  κεφαλαίου   συνιστά  λόγο αποκλεισμού  του 
προσφέροντα από το διαγωνισμό.

     Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως  
γνήσια  φωτοαντίγραφα.  Τα  δε  δικαιολογητικά  που  είναι  συνταγμένα  σε  ξένη  γλώσσα  να 
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.

5.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφ.9 της  παρούσας ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού,  εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει  να υποβάλλει 
σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται  κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφ.9 της παρούσας από την αρμόδια 
επιτροπή  σε  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  το  αρμόδιο  όργανο  της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση  της 
ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχετε  καταδικαστεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του 
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π.δ/τος  60/2007,  δηλαδή  της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της  δωροδοκίας  ,της 
απάτης,  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

  .

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που 
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις 
φορολογικές σας υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταθέσει με την προσφορά του 
υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.  

      Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2)  
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμα  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και 
αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 
περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος.

2. Πιστοποιητικό  της  κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε   κάποια  από  τις 
καταστάσεις  της  περίπτωσης  (2)  του  εδαφίου  (Α)  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή 
διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου (Α) του παρόντος. 

3. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και 
εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης.

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

9



1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) του παρόντος 
αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και  ,  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και  των  προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρίες  (Α.Ε)  ,  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα του εδαφίου Α της περ.1   του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης 2  του εδαφίου Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο  Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
όσον  αφορά  στην  ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  από  το 
αρμόδιο Εφετείο  της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε ) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

  Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο  ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής    της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του 
εδαφίου (Α) του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης    2 του εδαφίου Β 
του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, 
και της περ. 2  του εδαφίου Γ  του κεφαλαίου. 

3.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. ΟΙ  ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
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Δικαιούνται συμμετοχής, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 
150 τ. Α/10-7-07) και υποχρεούνται να  υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία 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.

  5.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους 
δεν  προβλέπεται  από  το  νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη 
δήλωση,  βεβαιουμένου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από  αρμόδια  δικαστική  ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου.

5.6  Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται 
στις  περ.  1  και  2  της  παραγρ.  5.3  του  παρόντος  κεφαλαίου  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του 
προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

5.7 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

5.8  Στη περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 5.3 
του παρόντος κεφαλαίου ή ο υπόχρεος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 
κατακύρωσης ένα  η  περισσότερα από τα έγγραφα και  δικαιολογητικά  του παρόντος  κεφαλαίου 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ 118/07. 

6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

6.1.  Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, 
σε δύο αντίγραφα, και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη μορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ.

6.2.  Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ στοιχείων 
του  πρωτοτύπου  και  των  άλλων  αντιτύπων  θα  λαμβάνονται  ως  ορθά  τα  στοιχεία  του 
πρωτοτύπου

6.3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει 
τις εξής ενδείξεις :

- Τα στοιχεία του προσφέροντος
   -  Τον αποδέκτη : 
                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                        Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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                                        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                        ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , Τ.Κ 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ‘’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Β 
                             & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
- Αριθμός Διακήρυξης   :  Αρ. Πρωτοκ.   :  5258/25.11.2011
- Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού   :  18-01-2012

6.4.  Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς  (κυρίως  φάκελος)  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται 
στην παρ.5.3 καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο 
αντίτυπα  και τοποθετείται  επί  ποινή  απορρίψεως,  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Από τα αντίγραφα αυτά, το ένα θα φέρει την ένδειξη 
«πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «αντίγραφο». 

6.5.  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6.6.   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6.7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης.

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  μόνο όταν ζητούνται  από το αρμόδιο  όργανο,  είτε  ενώπιόν  του,  είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Σημειώνεται ότι,  από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

6.8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται.

   6.9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό για  εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα  της διενέργειας του διαγωνισμού.

   6.10.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  6.11  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

  6.12. Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
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  6.13. Χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πέντε (5) μήνες 
ο οποίος προσμετράται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

  6.14. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, μπορούν να παρίστανται 
           όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

7.1.  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  συμμετοχής  προμηθευτή   σε  αυτόν  και  της 
διενέργειας  του  ,  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  επιτρέπεται  ένσταση  για  λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) .

7.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 
φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού

Μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την 
ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται  από την επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007  και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ.2 του ν.2522/1997  της Π.Ε.Βοιωτίας η οποία γνωμοδοτεί και η 
σχετική  απόφαση εκδίδεται   από το  αρμόδιο όργανο το  αργότερο πέντε  (5)  ημέρες  πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β) Κατά της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή και εκδίδεται η 
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται.

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών.

Δ)  Κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης,  όσον  αφορά  τη  νομιμότητα  και  πληρότητα  των 
δικαιολογητικών  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  αφότου  ο 
ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης. 

7.3.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους  εκτός  από  τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.

7.4.  Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.

7.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
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7.6. Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  προσκομίζεται  παράβολο  κατάθεσης  υπέρ  του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
υπό προμήθειας είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) 
και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η έκπτωση (ποσοστιαία) θα υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή 
του καυσίμου στην αγορά  την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
Στις περιπτώσεις που τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα 
από  τις  τιμές  που  προσφέρονται  στην  αγορά  για  ίδια  καύσιμα   (ακραίες  περιπτώσεις)  δεν  θα 
υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης λιανικής τιμής , αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 
προηγούμενη τιμή ( ανώτερη-κατώτερη)
Διευκρινίζεται  ότι  η  μέση  λιανική  τιμή  περιλαμβάνει  τον  ΦΠΑ,  ο  οποίος  θα  αφαιρείται,  στη 
συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται η έκπτωση και στο καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α.
Η θεώρηση για το κανονικό της τιμής θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσίας της Π.Ε.Βοιωτίας.
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τις Υπηρεσίες θα υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και της 
έκπτωσης.

Η έκπτωση δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία. Θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

   
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα  χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενό  της,  η  αναθέτουσα  αρχή  πριν  απορρίψει  τις  προσφορές  αυτές  ζητεί  γραπτώς  τις 
διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινήσεις 
αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως τον αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους της προμήθειας  όπου 
θα καταδεικνύεται και θα τεκμηριώνεται αναλυτικά η μείωση του κόστους που θα διαμορφώνει την 
τελική  υποβληθείσα προσφορά ή  οτιδήποτε  άλλο κριθεί  σκόπιμο  να  ζητηθεί  από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού.

9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ
                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9.1.  Η επιτροπή  παραλαβής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  προβαίνει  στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται 
στην παρούσα.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμη. 
Οι δικαιούμενοι που παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα είναι αυτό της μεγαλύτερης έκπτωσης 
επί της μέσης λιανικής τιμής 
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        9.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία : 
          Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή   
          όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
          οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού μονογραφηθούν και
          σφραγιστούν από την επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
          σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο, προκειμένου εφόσον κριθεί απαραίτητο
          να αποσφραγιστούν σε άλλη ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο
          της Π.Ε.Βοιωτίας.
 
          Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
          που υπέβαλαν προσφορές και στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η    
          επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει την πληρότητα των  νομιμοποιητικών δικαιολογητικών και     
         στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι σε ισχύ χαρακτηρίζει όλη τη  
         προσφορά  του εν λόγω προσφέροντος ΕΛΛΙΠΗ και την απορρίπτει.  Η απορριπτική   
         απόφαση της επιτροπής αιτιολογείται επαρκώς και για την όλη ανωτέρω διαδικασία  
         συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της  
         επιτροπής.

 Στην περίπτωση αυτή το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης μαζί με τα δικαιολογητικά  
 και τον σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα οικονομικά στοιχεία παραδίδονται στην  
 υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προκειμένου αυτά να υποβληθούν στο αρμόδιο της  
 Π.Ε.Βοιωτίας για τη λήψη σχετικής απόφασης και τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας  
 αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών λαμβάνοντας γνώση εγγράφως από την 
 αναθέτουσα αρχή των σχετικών αποφάσεων αφενός μεν οι αποκλεισμένοι της περαιτέρω  
 διαδικασίας του διαγωνισμού και αφετέρου όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη  
 διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής ,την ίδια ημέρα, ή σε ημερομηνία και ώρα  
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό , με σχετική ανακοίνωση .

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 Όσοι  δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών
 που προσφέρθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτών στους οποίους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση  ,  η  Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού 
προβαίνει  επίσης  στην  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  που  οφείλουν  να 
προσκομίσουν  οι  μειοδότες  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  οριστεί  από  την  πρόσκληση  της 
Υπηρεσίας.  Όσοι  δικαιούνται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία 
αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  διενέργειας  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  αφού  ελέγξει  τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο 
παραδίδει στην Υπηρεσία και η υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει βάσει του 
ανωτέρω πρακτικού.
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Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά τη κρίση της να ζητήσει 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο 
ή να καλέσει τους συμμετέχοντες προκειμένου να διευκρινήσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα 
που υποβλήθηκαν.  

         9.3. Εφόσον από τη διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και ελέγχου των   
         υποβληθέντων  δικαιολογητικών δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού κατά τα ανωτέρω   
         η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών  
         προσφορών ακολουθώντας  την ίδια παραπάνω διαδικασία, συντάσσοντας για το σκοπό  
         αυτό  πρακτικό γνωμοδότησης που υποβάλλει  προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη  
         απόφασης  ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση τηρουμένων των  
         διατάξεων  που προβλέπεται στην παρ. 5.4 του κεφ. 5 της παρούσας.

       9.4. Η επιτροπή  για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με  
         αιτιολογημένη γνωμοδότησή του  μπορεί να προτείνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
          Π.Δ 118/2007:

α) Κατακύρωση  του συνόλου  της προμήθειας
β) Κατακύρωση μέρους της προμήθειας σύμφωνα με την περ.α του ανωτέρω άρθρου.
γ) Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  και απευθείας ανάθεσης για το σύνολο ή 
    μέρος της προμήθειας  στη περίπτωση που πληρούνται οι όροι και προυποθέσεις του άρθρου
    25 του Π.Δ 60/2007 ή του άρθρου 22 του Π.Δ 118/2007  σε συνδυασμό με την παρ.13 του
    άρθρου 2 του Ν.2286/1995.
δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
 ε) Επανάληψή του με τροποποίηση ή όχι των όρων της διακήρυξης
    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 118/2007.

 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ

  10.1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, θα ανακοινωθεί εγγράφως με  
    απόδειξη παραλαβής στον προμηθευτή  ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10  
   ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της  
   σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10%  
  της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του κεφ.11 της  
  παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Δ). Η σύμβαση υπογράφεται και  
  από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα Δ της  
  παρούσας διακήρυξης. 

10.2. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή προσφορά, 
καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο.

10.3.  Με την  ανακοίνωση  η  σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα,  το  δε  έγγραφο  της  σύμβασης  που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται  ,  όπως 
προσφορά,  διακήρυξη και  απόφαση κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων  ή 
παραδρομών.
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Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  ,  εφόσον  συμφωνηθούν  προς  τούτο  και  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

10.4. Εάν ο προμηθευτής  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η 
Υπηρεσία  επιβάλλει  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά  τις  προβλεπόμενες  από  τις  κείμενες  διατάξεις 
κυρώσεις.

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

11.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%,
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α .
β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
γ)  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα   
     μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.

11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

      α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει  
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .

11.3  Οι εγγυήσεις  ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση.

   στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται
   η εγγύηση.

ζ) Τους όρους ότι:
 Ι.Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της   
  ένστασης της διζήσεως.
 ΙΙ.Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον   
 διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από  
  απλή έγγραφη ειδοποίηση.
  ΙΙΙ.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
  τέλος χαρτοσήμου.

        IV.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της  
        εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από   
        την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

        Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.11.3 και τα
        ακόλουθα :
        Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
       ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς 
που ζητά η διακήρυξη. 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι :
1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο 

ποσό  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  και 
απευθύνεται.

2) Ο αριθμός της διακήρυξης
3) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
4) η ημερομηνία έκδοσής της
5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται

           Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν  
           να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση  
           του  προμηθευτή από την Υπηρεσία.
        

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων  της 
παρ.11.3 και τα ακόλουθα :
Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά
ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
υλικών.

 11.4 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών  οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι   
     η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

11.5  Οι  εγγυήσεις  υποχρεωτικά  συντάσσονται  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  εκδίδονται  από 
πιστωτικά  ιδρύματα ή άλλα Νομικά  Πρόσωπα που έχουν  κατά νόμο το  δικαίωμα αυτό και 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

        12.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ
                                     ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

            
1.Ο προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  διανέμει  το  πετρέλαιο  με  δικά  του  έξοδα σε  όλες  τις 
Υπηρεσίες και να εφοδιάζει με τα υπόλοιπα καύσιμα και λιπαντικά τα αυτοκίνητα από το πρατήριο 
του.

2.  Οι  παραγγελίες  των  ενδιαφερομένων  Υπηρεσιών  θα  γίνονται  με  τηλεφωνικό  σήμα  , 
επιβεβαιούμενες  και  εγγράφως  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  επιθυμητή  ημερομηνία 
παραλαβής του καυσίμου.

3.Η  παραλαβή  των  καυσίμων  θα  γίνεται  από  τριμελή  Επιτροπή  που  θα  συσταθεί  από  την 
αναθέτουσα αρχή. 
4.Πριν από κάθε παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις βάννες του βυτιοφόρου οχήματος, οι  
οποίες  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένες  με  ειδικές  μολυβδοσφραγίδες  που  θα  φέρουν  καθαρά  τα 
διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. 

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :
Α. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή, η 
οποία θα αποδεικνύεται και από το Δελτίο Αποστολής.
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Β. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π
Γ.  Η  παραλαβή  των  ειδών  με  σύνταξη  αντίστοιχου  πρωτοκόλλου  παραλαβής.  Σε  αυτό  θα 
αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου 
καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον χορηγητή.
Δ.  Η  ποιότητα  των  παραδιδόμενων  καυσίμων  θα  είναι  όμοια  με  την  ποιότητα  όμοιων  ειδών 
καυσίμων που παράγουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια και σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γενικού 
Χημείου του Κράτους.
Ε.  Η δειγματοληψία  για  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των καυσίμων γίνεται  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις  κατά  την  ώρα  εκφόρτωσης  όταν  κριθεί  σκόπιμο  ή  οπωσδήποτε  σε  κάθε  περίπτωση 
αμφιβολίας  για  την  ποιότητα.  Τα  ληφθέντα  δείγματα  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  (Τμήμα 
Εμπορίου ) αποστέλλονται στη Δ’ Χημική Υπηρεσία Πειραιά για χημική εξέταση.
ΣΤ.  Για  τον  ποσοτικό  έλεγχο  παραλαβής  του  πετρελαίου  θέρμανσης  θα  πρέπει  πέρα  από  την 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των 
δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το 
ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.  

13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδίδει τα υγρά καύσιμα μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη  επιβάλλεται, εκτός των  
προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα     
στο άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.

14. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής  που  δε  θα  προσέλθει  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  να  υπογράψει  τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του  και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια καύσιμα 
μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης σύμβασης, κατά 
περίπτωση.

β)  Προμήθεια  του  υλικού  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή  είτε  από  τους  υπόλοιπους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση , είτε με 
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση , αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 
του  Π.Δ  118/2007  και  καταλογισμό  της  διαφοράς  που  προκύπτει  σε  βάρος  του  έκπτωτου 
προμηθευτή.

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή  από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ 118/2007.

                                      
                                                   15.  ΠΛΗΡΩΜΗ
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Η  πληρωμή  του  προμηθευτή  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  οικονομική  υπηρεσία  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  με  την  προσκόμιση   των  νόμιμων  παραστατικών  που 
προβλέπονται  από  τις  σχετικές  διατάξεις(τιμολόγιο  του  προμηθευτή,  πρωτόκολλο  οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας)  καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο για την πληρωμή του προμηθευτή. 
Τα σχετικά τιμολόγια, που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται, ως προς 
τη διαμόρφωση της τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από την αρμόδια υπηρεσία  της 
Π.Ε.Βοιωτίας

16. ΓΕΝΙΚΑ

Η  παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού   της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Τμήμα Προμηθειών)

Περίληψη της παρούσας να σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες :
 1.ΦΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 2. Νέα της Βοιωτίας
 3. Βοιωτική Ώρα
 4. Θάρρος των Βοιωτών

     5.Γενική των Δημοπρασιών
     6. Ηχώ των Δημοπρασιών

     Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας.
     Να σταλεί στους φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 (κανόνες δημοσίευσης) του 
     Π.Δ 118/2007.
 
    Για κάθε τι που δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη αυτή ισχύουν οι κείμενες περί   
     προμηθειών διατάξεις.

                                                                                                  Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 

                                                                                                 
                                                                                                 ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
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                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 1
         ΕΙΔΗ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ  (με έδρα τη Λιβαδειά)
            
                 
                                
ΕΙΔΟΣ 1.Πετρέλαιο θέρμανσης

2.Πετρέλαιο κίνησης
3.Βενζίνη Αμόλυβδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 104.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  5.200,00    ευρώ

                       
                                              ΠΙΝΑΚΑΣ  2
         ΕΙΔΗ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ (με έδρα τη Θήβα)           

ΕΙΔΟΣ 1.Πετρέλαιο θέρμανσης
2.Πετρέλαιο κίνησης
3.Βενζίνη Αμόλυβδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  48.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  2.400,00 ευρώ

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 3
       ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
      ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  &  ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ (με έδρα την Αλίαρτο) 
                                
        
ΕΙΔΟΣ 1.Πετρέλαιο θέρμανσης

2.Πετρέλαιο κίνησης
3 Βενζίνη Αμόλυβδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 39.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1.950,00 ΕΥΡΏ
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                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ  4

  ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
                                

ΕΙΔΟΣ 1.Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 26.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1.300,00 ευρώ

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

  ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
                                

ΕΙΔΟΣ 1.Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1.100,00 ευρώ
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

                                      ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  προοριζόμενου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας  & των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής  αρμοδιότητας  Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
από……/…../2012 έως  31../12/2012 ( εκτός των Νοσοκομείων Λιβαδειάς & Θήβας)

Στη Λιβαδειά σήμερα……/……/2011 ημέρα…………………..στα γραφεία της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού  της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας  αφενός μεν, 
ο…………………………… …………………………………………………………….. που 
παρίσταται και ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας  που 
εδρεύει στη Λιβαδειά, επί της οδού Φίλωνος 35-39  , αφετέρου δε, η επιχείρηση……………. ….
………………………………………………………………………………………………
που  εδρεύει στη…………………………… …………………………./ με Α.Φ.Μ 
……………….που εκπροσωπείται…………………………………………... ……………
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 ΑΡΘΡΟ 1 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο πρώτος των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη ;
1) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης »
2)Το Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
3)Την αρ……/…../……απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίνεται διενέργεια 
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.
5) Την αρ………/……../……. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ ………………………………………………

                                                          Αναθέτει
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια  υγρών καυσίμων στις Υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & των Ν.Π.Δ.Δ  χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ……./…../……. και λήξη  η ……/…../
…..

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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Η ποιότητα των προμηθευόμενων υγρών καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με την ποιότητα όμοιων 
ειδών καυσίμων που παράγουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια και σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

 ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  διανέμει  το  πετρέλαιο  με  δικά  του  έξοδα  σε  όλες  τις  
Υπηρεσίες και να εφοδιάζει με τα υπόλοιπα καύσιμα  τα αυτοκίνητα από το πρατήριο του.
Οι παραγγελίες των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών θα γίνονται με τηλεφωνικό σήμα , επιβεβαιούμενες 
και  εγγράφως  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  επιθυμητή  ημερομηνία  παραλαβής  του 
καυσίμου.
Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 

 ΑΡΘΡΟ 5
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η έκπτωση (ποσοστιαία) θα υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή 
του καυσίμου στην αγορά  την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 
άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
Στις περιπτώσεις που τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα 
από  τις  τιμές  που  προσφέρονται  στην  αγορά  για  ίδια  καύσιμα   (ακραίες  περιπτώσεις)  δεν  θα 
υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης λιανικής τιμής , αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 
προηγούμενη τιμή ( ανώτερη-κατώτερη)
Διευκρινίζεται  ότι  η  μέση  λιανική  τιμή  περιλαμβάνει  τον  ΦΠΑ,  ο  οποίος  θα  αφαιρείται,  στη 
συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται η έκπτωση και στο καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α.
Η θεώρηση για το κανονικό της τιμής θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσίας της Π.Ε.Βοιωτίας.
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τις Υπηρεσίες θα υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και της 
έκπτωσης.

Η έκπτωση δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία. Θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής  επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας  με την προσκόμιση  των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται  από τις 
σχετικές  διατάξεις(τιμολόγιο  του  προμηθευτή,  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής,  βεβαίωση  φορολογικής,  ασφαλιστικής  ενημερότητας)   καθώς  και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για 
την πληρωμή του προμηθευτή. 
Τα σχετικά τιμολόγια, που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται, ως προς 
τη διαμόρφωση της τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από την αρμόδια υπηρεσία  της 
Π.Ε.Βοιωτίας

 ΑΡΘΡΟ 7
 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα   με τους 
κανόνες καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης η Π.Ε.Βοιωτίας  μπορεί να καταγγείλει της παρούσα σύμβαση με 
ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
Κατατέθηκε από τον προμηθευτή αριθμ………………………………………………….
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας , τραπέζης ……………………. Διαφωνίες ή 
εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της σύμβασης 
θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.
 
Διαφορετικά η επίλυση τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι 
τα δικαστήρια Λιβαδειάς.

 Η  παρούσα συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ των 
οποίων το ένα παραλήφθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα έμειναν στο αρχείο της 
υπηρεσίας.

                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………
Κατάστημα……………………………………..
(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.................................
ΕΥΡΩ........................................................

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών 
Φίλωνος 35-39
321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

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

΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ένστασης  της διζήσεως μέχρι του ποσού
 των 
ΕΥΡΩ............................................υπέρ………………………………………………… ......................
............................................................................................................................
Δ/νση .........................................................................................δια τη συμμετοχή της εις το 
διενεργούμενο διαγωνισμό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  για την προμήθεια  
.υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Β & των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε.Βοιωτίας  σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ…………………………….. 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 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.......................................................................................
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- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………
Κατάστημα …………………………………………
( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης …………………

 ΕΥΡΩ……………………………………. 

Προς 
Περιφερειακή Ενότητα  Βοιωτίας  
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  
Τμήμα Προμηθειών 
Φίλωνος 35-39 , 3ος όροφος
321 00  ΛΙΒΑΔΕΙΑ

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι της ένστασης της  διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ………………………… ( και ολογράφως ) …………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας , υπέρ της ……………………………… ..
……………………………………………….Δ/νση ……………………………………………..
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό…………………………………. 
………………………………σύμβασης , που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια……… .
…………………………………………(αρ. προκήρυξης …………..) προς κάλυψη αναγκών των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  & των Ν.Π.Δ.Δ  χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε.Βοιωτίας  και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α., αξίας…………. 
ΕΥΡΩ  αυτής.

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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας .

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου .
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς , όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ .

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου 
--παράδοσης των υλικών.
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          3.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
                     (Ανήκει στην διακήρυξη)

Προς :
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Τμήμα Προμηθειών
Φίλωνος 35-39 -Λιβαδειά                       
                                   

Σύμφωνα με την αρ………………….προκήρυξη διενέργειας …………………. διαγωνισμού για την 
προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας  & των Ν.Π.Δ.Δ 
προσφέρω κατ’ είδος  τις παρακάτω τιμές :

Είδος Ποσοστό έκπτωσης επί της
μέσης τιμής  (αριθμητικά)

Ποσοστό έκπτωσης επί της
μέσης τιμής  (ολογράφως)

Πετρέλαιο θέρμανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης

                                                                                         Λιβαδειά……/…../2011
    

                                                                                            Ο Προσφέρων
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