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Απιθμ ππωη Διακ: 1108/2016/        Χανιά,04/03/2016 
            Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο 
 
Πληποθοπίερ:  
Γ.Σαπημανώληρ 
Ε. Μηλιδάκηρ 
Τηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 10/2016 
 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ:  Ανοιχτόσ μειοδοτικόσ 

Αντικείμενο: « 
Προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (αμόλυβδθ 
βενηίνθ, Super, Πετρζλαιο κίνθςθσ για όλα τα οχιματα 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το ζτοσ 2016» 

Προχπολογιςμόσ:  
 
Περιοχι Διμου ΧΑΝΊΩΝ 
Περιοχι Σαυρωνίτθσ Χανίων 
Περιοχι Αποκορϊνου Χανίων 
Περιοχι Ν. Ρζκυμνο  
 

50.000,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. 
 
30.000,00 ευρϊ 
5.000,00 ευρϊ 
5.000,00 ευρϊ 
5.000,00 ευρϊ 
 

Κριτιριο κατακφρωςθσ  

Σο μεγαλφτερο ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτθ 
νόμιμα διαμορφοφμενθ, μζςθ εβδομαδιαία τιμι 
λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων, ςφμφωνα με τα 
εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Σμιματα 
Εμπορίου των Νομϊν Χανίων, Ρεκφμνου & Θρακλείου. 

Θμερομθνία και ϊρα  ζναρξθσ υποβολισ 
προςφορϊν.  

08/03/2016   ϊρα 09.00 π.μ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 
προςφορϊν 

18/03/2016   ϊρα 14.00 π.μ. 

CPV  ΑΜΟΛΤΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ 
        ΟΤΠΕΡ 
       ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ 
 

09132100-4, 
09132200-5  
09134200-9 

 

mailto:oakae@oakae.gr
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Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, 
προκθρφςςει ανοικτό πρόχειρο διαγωνιςμό, με κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ:  
 

«Προμικεια υγρών καυςίμων για όλα τα οχιματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το ζτοσ 
2016» 

 

Σο ανωτζρω ποςό κατανζμεται εξισ: 
 
1. Ευρφτερθ περιοχι Διμου Χανίων = 30.000,00€. 
2. Ευρφτερθ περιοχι οικιςμοφ Σαυρωνίτθ = 5.000,00€. 
3. Ευρφτερθ περιοχι Καλυβϊν Αποκορϊνου = 5.000,00€. 
4. Ευρφτερθ περιοχι Βρυςςϊν Αποκορϊνου = 5.000,00€. 
5. Ευρφτερθ περιοχι Διμου Ρεκφμνου 5.000,00€.  
6 

 
 
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 50.000,00 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
και θ δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E.. 
 
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί το μεγαλφτερο ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του 
Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
για τθν ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι ενότθτα του νομοφ όπου κα βρίςκεται θ ζδρα του 
αναδόχου, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο κίνθςθσ, και βενηίνθ αμόλυβδθ, super/ μολυβδοφχοσ βενηίνθ ). 
Σο ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το 1%. 
 
Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει για το ςφνολο (όλεσ τισ ομάδεσ/ολικι προςφορά) ι για 
τμιμα τθσ προμικειασ (οριςμζνεσ ομάδεσ/μερικι προςφορά),αλλά για το ςφνολο των ειδϊν και 
πόλεων ανά ομάδα (Νομό), με βάςθ το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. Ωσ προςφορά με 
χαμθλότερθ τιμι για κάποια ομάδα κεωρείται αυτι ςτθν οποία το ποςοςτό ζκπτωςθσ λαμβάνει 
τθ μεγαλφτερθ τιμι, ςτθν αντίςτοιχθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, (Ν. Χανίων, Ν. 
Ρεκφμνου, Ν. Θρακλείου) του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 
 
Σο χρονικό διάςτθμα προμικειασ καυςίμων αφορά ςτο ζτοσ 2016. 
 
Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ  08/03/2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 
09:00.  
 
Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 18 /03/2016, θμζρα  Παραςκευι και 
ϊρα 14:00.  

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ Α.Ε. ςτο γραφείο Προμθκειϊν ςτισ 
21/03/2016 και ϊρα …11:00. 
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Αντίτυπο τθσ Προκιρυξθσ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ διατίκενται 
από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ, Σθλ 2821029214 
και αρθμανϊλθσ Γεράςιμοσ, Σθλ 2821029249, Fax 2821029250, email: oakae@oakae.gr) κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ 
Κριτθσ A.E. (www.oakae.gr).  
 

 
Αρμόδιεσ αρχζσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο  Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε.(ΟΑΚ Α.Ε.),   

 Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ 
και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του  ΟΑΚ Α.Ε.   

 Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του ΟΑΚ Α.Ε.  

 Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Παραλαβισ του ΟΑΚ Α.Ε 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι Γενικοί Όροι που διζπουν τον παρόντα διαγωνιςμό είναι οι προβλεπόμενοι ςτo Π.Δ. 118/07 
άρκρα 5 ζωσ 37, το Π.Δ. 60/2007 και τθν υπ’ αρικμ. Τ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/Β/11.08.2010), Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010), Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 
88/Α/18.04.2013), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014). 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Κριτιρια Επιλογισ,- Προςόντα 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ: 

 
(α). Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, εγγεγραμμζνα ςτο φςτθμα, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ 
υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και ζχουν ςαν κφρια επιχειρθματικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα, 
κατά το τελευταίο ζτοσ τουλάχιςτον, ςχετικι με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
 
(β). Ενϊςεισ Τποψθφίων που υποβάλλουν κοινι Προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ που 
κακορίηονται ςτο άρκρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 
Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν 
Προςφορά. 
 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ. 
 
ε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ απαίτθςθ για απαςχόλθςθ και λειτουργία, που αναφζρεται παραπάνω, 
πρζπει να καλφπτεται τουλάχιςτον από το ζνα μζλοσ αυτισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
ανωτζρω παράγραφο (α). 
 
(γ). υνεταιριςμοί 
 

http://www.oakae.gr/
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(δ). Κοινοπραξίεσ πάροχοι υπθρεςιϊν 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ 
Α.Ε,  ςτθν οδό Γολγοκά 2, Όαςθ Βαρυπζτρου Χανιά  ΣΚ 73005, ςτο γραφείο Προμθκειϊν  
 
 
Από    ……………………………08-03-2016 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09.00 .…………………………………….. 
μζχρι ………………………      18-03-2016 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14.00 ……………………………………… 
 
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 
περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
τισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν 
τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, 
δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
 
Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ  
προκεςμίασ που κακορίηεται από  τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να 
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.  
 
Επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται, ι περιζρχονται 
ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 
 
Θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.οακαε.gr ενϊ θ περίλθψι 
τθσ ςτο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑ. 
 
Επίςθσ, διατίκεται από το Σμιμα Προμθκειϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα 
τθλζφωνα επικοινωνίασ 2821029249 &2821029214 και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 
οακαε@οακαε.gr., κακϊσ και ςτον ιςτότοπο του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.e-procurement.gov.gr ςτθν κατθγορία Προκθρφξεισ κάνοντασ 
αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑΜ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ 
 
τον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 
α. Θ λζξθ «Προςφορά». 
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ. 
γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διαγωνιςμοφ. 
δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
ε. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 
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Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου 
φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ : 
 
ε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται όλα 
τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά λεπτομερϊσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 6  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
 
ε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα  τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
 
Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, 
ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
του ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου (Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ ,Σεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο 
αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του 
αποςτολζα)  
 
χθματικά : 

 
Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν 
τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι προςφορά. 
 
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου. 
 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ 
και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. 
Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά 
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
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Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ επί των μζςων τιμών των καυςίμων, 
ςφμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τισ Δ/νςεισ Εμπορίου των Νομών 
Χανίων, Ρεκφμνθσ και Ηρακλείου. 
 
Επιτρζπεται ςτον προςφζροτα να επιλζξει όλεσ τισ περιοχζσ που κα προμθκεφεται ο ΟΑΚ Α.Ε. 
καφςιμα, μια εξ αυτών και περιςςότερεσ. 
 
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ  του άρκρου 7 παρ. 2  περ. 
α κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και 
δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι 
εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. 
 
Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά τθν ενϊπιων του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι 
γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ 
φάκελο, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 

1 
Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν και ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, 
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι : 
 
Α. δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07, 
ιτοι : 
i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ 
29.1.1998, ςελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 
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παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ 
31.12.1998, ςελ. 2), 
iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 
27.11.1995, ςελ. 48), 
iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, 
ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ 
οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 
3424/2005 (Αϋ 305), 
v) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 
vi). για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. 
vii) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα. 
viii) H προςφορά ςυντάχκθκε, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ. 
ix)να αναγράφονται το τμιμα ι τα τμιματα για τα οποία κατατίκεται θ προςφορά 
 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ : 
1. ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ υπεφκυνθ διλωςθ περί 
μθ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του παρόντοσ 
υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευκφνων φμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι 
Α.Ε. 
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 
2.Όταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ , 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 

 
3.Όταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ζνωςθ αναδόχων – κοινοπραξία, θ ωσ άνω 
διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ ι 
Κοινοπραξία 

 
Β. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι : δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ 
και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 
-Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 
Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάςταςθ, ιτοι ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ 
του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
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ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 

 
Δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό 
άλλθ ανάλογθ διαδικαςία . 

 
Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( κφριασ και επικουρικισ ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ 
ςτουσ οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και 
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ 

 
Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά, τουσ κατά 
τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ), 
-Σα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, κατά τθν 
θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 
Δεν είναι ζνοχοι ποτζ ιδιαίτερα ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
πλθροφοριϊν που τουσ ηθτικθκαν από ανακζτουςεσ αρχζσ 

 
Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 118/07 κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 
Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν των παρ. 2 & 3 του άρκρου 6 του Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωςθ, 
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ιδίου 
Προεδρικοφ Διατάγματοσ. 
ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο θ παροφςα υπεφκυνθ 
διλωςθ προςκομίηεται από το νόμιμο εκπρόςωπό του. 

3 
Tα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμζνο 
αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων 
τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να 
προκφπτουν ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόςωπα που 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα 
ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ 
προςϊπου 

4 
Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 

5 
Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα 
αναφζρουν ότι δεν είναι οι ίδιεσ οφτε ςυμμετζχει ςε αυτζσ εξωχϊρια εταιρεία ςε 
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο τουσ τουλάχιςτον ζνα επί τοισ εκατό (1%). 
Οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν –μελϊν τθσ ΕΕ και 
του ΟΟΑ, υποβάλλουν επί ποινι απαραδζκτου, μαηί με τθν προςφορά τουσ, 
Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν είναι οι ίδιεσ εξωχϊρια εταιρεία με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ που ορίηει το άρκρ. 1 παρ. 5 του ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/A/11.04.1996) 
και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο κράτουσ 
μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΟΟΑ με ζνδειξθ του χρθματιςτθρίου όπωσ ορίηει το άρκρο 1, 
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παρ. 5 του ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.04.1996) και τροποποιικθκε με το άρκρο 8, 
παρ. 3 τοτ Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). 

6 
Για τισ ενϊςεισ Προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 
 Οι Ενϊςεισ κα πρζπει να κατακζςουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 
 Σο ανωτζρω, περίπτωςθ 1, παράγραφοσ Α.2.4. αναφερόμενο ποςό τθσ 
Εγγυθτικισ Επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα 
περιςςοτζρων Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν των υμμετεχόντων ςτθν Ζνωςθ. Κάκε μία 
όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρει ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
ςυμμετεχόντων από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. 
 Από κάκε οικονομικό φορζα- μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ απαιτείται 
πρακτικό απόφαςθσ Δ.. ι άλλου αντίςτοιχου οργάνου που εγκρίνει τθν ςφμπραξθ 
με τα άλλα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, το ποςοςτό τθσ κάκε μίασ ςτον προχπολογιςμό του 
ζργου, τθν αποδοχι τθσ αλλθλζγγυασ και εισ ολόκλθρων ευκφνθσ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερολογιακϊν (5) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν οφείλει να υποβάλει ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και 
ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι 
δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 
-ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου  
-δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου 1997  και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου  
-απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
-νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, 
ψευδορκίασ, δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ 

2 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ 

3 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.  
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ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι από τθν οποία εκδίδεται και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 

4 Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι 
τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
 
Σα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Σα παραπάνω δικαιολογθτικά των 
περιπτϊςεων Α και Β αντίςτοιχα 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 
άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι 
δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των 
ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόςωπα).  

Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα 
ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο 
ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
περίπτωςθσ (1) του εδ. Α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6. 

- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον 
αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ 
ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 
1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί 
υπό ειδικι εκκακάριςθ. θμειωτζον ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1190 ζχουν 
καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 
153/10-7-2007). φμφωνα μάλιςτα με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 
2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), 
από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ Α.Ε. και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν 
ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ. 
 
-Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 
παρ. 2 εδ. γϋ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 
 

5 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
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εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 
άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι 
δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των 
ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόςωπα 

6 Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 

 
Οι ενώςεισ παροχών υπθρεςίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πάροχο υπθρεςίασ που ςυμμετζχει ςτθν 
Ζνωςθ. 
 
Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1του άρκρου 6 του Π.Δ. 
118/07  ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του πάροχου υπθρεςίασ από τον διαγωνιςμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
– ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
H Σεχνικι Προςφορά περιλαμβάνει πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι τθσ παροχισ των 
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, ςε ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι 
πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο «ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά». Θ 
οποία κα είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο 
«ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ 
«Οικονομικι Προςφορά». Θ οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα και πρζπει να αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ.  

 

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται προσ τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) 
ςυνταςςόμενθ  από τον προςφζροντα, κα αναγράφει το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακεραία μονάδα 
επί τθσ εκατό, για κάκε επί μζροσ καφςιμο χωριςτά και ανά περιοχι πρατθρίου. (Θ ζκπτωςθ 
αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ. Τπεριςχφει το ολογράφωσ).  
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ επί των μζςων τιμϊν των καυςίμων, 
ςφμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τισ  Δ/νςεισ Εμπορίου των Νομϊν 
Χανίων, Ρεκφμνθσ & Θρακλείου. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο (όλεσ τισ ομάδεσ/ολικι 
προςφορά) ι για τμιμα τθσ προμικειασ (οριςμζνεσ ομάδεσ/μερικι προςφορά,) αλλά επί ποινι 
αποκλειςμοφ, για το ςφνολο των ειδϊν και πόλεων ανά ομάδα (Νομό), με βάςθ το κριτιριο τθσ 
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χαμθλότερθσ τιμισ. Ωσ προςφορά με χαμθλότερθ τιμι για κάποια ομάδα κεωρείται αυτι ςτθν 
οποία το ποςοςτό ζκπτωςθσ λαμβάνει τθ μεγαλφτερθ τιμι, ςτθν αντίςτοιχθ μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ τθσ 
περιοχισ, (Ν.Χανίων, Ν. Ρεκφμνου , Ν. Θρακλείου) του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων 
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 
 
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν οικονομικι προςφορά κα κα 
ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν τιμι 
αναφοράσ που τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. 
 
Παράδειγμα: ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (όπωσ ακριβϊσ 
ηθτείται από τθ διακιρυξθ) 1%. τθν οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει 
ωσ τιμι προςφοράσ 1,140-(1,140χ0,01)=1,129. 
 
Αν προςφερκεί αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ π.χ 2%, τότε ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 
1,140+(1,140χ0,02)=1,163 
 
ε περίπτωςθ μερικισ προςφοράσ υποβάλλεται για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα.  
Θ προςφερόμενθ ανά ομάδα ζκπτωςθ επί τθσ εκατό ςτθ μζςθ τιμι, κα αναγράφεται 
αρικμθτικϊσ & ολογράφωσ.  
 
Σο ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το 1%. τισ 
ιςχφουςεσ τιμζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε 
άλλθ δαπάνθ θ οποία κα απαιτθκεί για τθν παροχι τθσ προμικειασ. 
 
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ, επί τθσ μζςθσ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν. 
Θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ μζςθσ τιμισ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ. 
 
Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 
τθ τεκμθρίωςθ τθσ προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ τιμισ, οι δε προμθκευτζσ 
υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Αξιολόγθςθ προςφορών 
 

Οι όροι τθσ διακιρυξθσ κεωροφνται ότι ζχουν τεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ. Προςφορζσ οι 
οποίεσ δεν πλθροφν οποιονδιποτε όρο που ζχει τεκεί ρθτά επί ποινι αποκλειςμοφ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ειδικά αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ 
δφναται κατϋ εξαίρεςθ να μθν αποκλείςει προςφορά ι υποψιφιο για παράβαςθ όρου που δεν 
τίκεται ρθτά επί ποινι αποκλειςμοφ. Κατάχρθςθ δικαιϊματοσ εκ μζρουσ υποψθφίου, κα 
επιφζρει ςε βάροσ του όλεσ τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ ςτθ δικαιοδοςία τθσ Επιτροπισ 
υπάγεται θ δυνατότθτα να απορρίψει τον υποψιφιο, εάν κρίνει ότι δε διακζτει τθν κατάλλθλθ 
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υποδομι και δεν είναι ςε κζςθ να φζρει ςε πζρασ το ζργο. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά 
τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ 
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ 
κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, ακολουκεί 
οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν που προκρίκθκαν από το ςτάδιο τθσ τεχνικισ 
αξιολόγθςθσ. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
 

Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί το μεγαλφτερο ποςοςτό (%) παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του 
Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
για τθν ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι ενότθτα του νομοφ όπου κα βρίςκεται θ ζδρα του 
αναδόχου, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ και που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε χαρακτθριςτικό 
γνϊριςμα του είδουσ (πετρζλαιο κίνθςθσ, και βενηίνθ αμόλυβδθ, super/ μολυβδοφχοσ βενηίνθ ). 
 
Σο ανωτζρω ποςοςτό ζκπτωςθσ μπορεί να είναι και αρνθτικό χωρίσ να υπερβαίνει το 1%. Οι 
ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο (όλεσ τισ ομάδεσ/ολικι 
προςφορά) ι για τμιμα τθσ προμικειασ (οριςμζνεσ ομάδεσ/μερικι προςφορά,) αλλά επί ποινι 
αποκλειςμοφ, για το ςφνολο των ειδϊν και πόλεων ανά ομάδα (Νομό), με βάςθ το κριτιριο τθσ 
χαμθλότερθσ τιμισ. 
 
 

Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει για το ςφνολο (όλεσ τισ ομάδεσ/ολικι προςφορά) ι 
για τμιμα τθσ προμικειασ (οριςμζνεσ ομάδεσ/μερικι προςφορά),αλλά για το ςφνολο των ειδϊν 
και πόλεων ανά ομάδα (Νομό), με βάςθ το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ. Ωσ προςφορά με 
χαμθλότερθ τιμι για κάποια ομάδα κεωρείται αυτι ςτθν οποία το ποςοςτό ζκπτωςθσ λαμβάνει 
τθ μεγαλφτερθ τιμι, ςτθν αντίςτοιχθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ) του 
Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
 
ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται αυτόσ που κα προκφψει 
κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
 
Όταν ο προμθκευτισ ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι δεν προςκομίηει, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 1, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο που προςφζρει τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον χαμθλότερθ τιμι. ε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον  επόμενο με τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακ εξισ. 
Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 
 
Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ επί 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ  
διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ 
εξυπθρετεί  το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 
επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι.  
 
τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Αντιπροςφορζσ 

 
το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Προςφερόμενθ τιμι 

 
Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ςε νόμιςμα ΕΤΡΩ, 
 
ε περίπτωςθ που κατατεκεί προςφορά που δεν είναι ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, αυτι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Προςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι προςφορά που 
αναφζρεται μόνο ςε μία από τισ ειδικότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – ανάκεςθσ  
 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων 
Διαγωνιςμϊν και διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, που ζχει οριςτεί με απόφαςθ του Δ.. του 
ΟΑΚ ΑΕ..  
 
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ. Για τθ ςφγκριςθ κα λθφκεί υπόψθ θ 
ςυνολικι τιμι κάκε προςφζροντα χωρίσ το Φ.Π.Α. 
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ε περίπτωςθ αξιολόγθςθσ δφο προςφορϊν ωσ ιςοδφναμων, θ επιλογι είναι δυνατό να γίνεται 
μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και απόφαςθ 
του Δ.. του ΟΑΚ ΑΕ. 
 
Θ ποιότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν κα πιςτοποιείται εγγράφωσ από τθ ςχετικι 
Επιτροπι Παραλαβισ ςε μθνιαία βάςθ. ε περίπτωςθ αρνθτικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ, το ΟΑΚ 
ΑΕ. δικαιοφται αηθμίωσ για αυτό να καταγγείλει τθ φμβαςθ. 
 
Ο υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ειδοποιείται εγγράφωσ από το ΟΑΚ 
ΑΕ Θ ειδοποίθςθ αποςτζλλεται και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ 
προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςκεί. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ 
υπογράφεται μεταξφ του ΟΑΚ ΑΕ και του ανάδοχου θ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Χρόνοσ  

 
Θ διάρκεια ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Θ προμικεια των καυςίμων κα γίνεται μετά από επίςκεψθ ςτα επιλεγμζνα πρατιρια, από 
υπαλλιλουσ του ΟΑΚ Α.Ε. που κα οδθγοφν τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα το υπθρεςιακό όχθμα και 
κα ζχουν ζγγραφθ εντολι.  ε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ ςε προμικεια καυςίμων, με 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου, ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε.(ΟΑΚ Α.Ε.) , μετά από 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν, ζχει δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 
προμικειασ και παραπζμπει το κζμα ςτον Διευκφνων  φμβουλο του ΟΑΚ ΑΕ. Ο Διευκφνων 
φμβουλοσ. αποφαςίηει, κατά πρϊτον, είτε να κάνει ζντονθ υπόδειξθ ςτον ανάδοχο να τθρεί τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ι οτιδιποτε άλλο κρίνει ςε πλαίςια των αρμοδιοτιτων του. ε 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ςυνεχίηει να μθν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ο ΟΑΚ Α.Ε. 
διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ των 
παραλθπτϊν ςτα πρατιρια του προμθκευτι που κα υποδειχκοφν από αυτόν ςτθν προςφορά 
του ι απ’ ευκείασ ςτισ αποκικεσ του παραλιπτθ με φροντίδα και ζξοδα του προμθκευτι 
κατόπιν παραγγελίασ από τισ ενδιαφερόμενεσ για τθν προμικεια Τπθρεςίεσ. 
 
ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο ο προμθκευτισ αρνθκεί τθν προμικεια καυςίμων ι 
παραδϊςει αυτά με κακυςτζρθςθ( πζραν των 48 ωρϊν), θ Τπθρεςία μπορεί να προμθκευτεί 
αυτά από το ελεφκερο εμπόριο οπότε και θ τυχόν επιπλζον διαφορά μεταξφ τθσ ςυμβατικισ 
τιμισ κατ’ αυτισ του ελεφκερου εμπορίου κακϊσ και κάκε άλλθ πρόςκετθ δαπάνθ που ζγινε για 
τθν αιτία αυτι κα βαρφνουν τον προμθκευτι και κα καταλογίηονται ςε βάροσ του. Αυτό κα γίνει 
με ςχετικι απόφαςθ ανεξάρτθτα από τισ κυρϊςεισ τισ οποίεσ μπορεί να προτείνει θ Επιτροπι 
Προμθκειϊν κατά του Προμθκευτι για τον ίδιο λόγο. 
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφει με αμόλυβδθ βενηίνθ, super και πετρζλαιο κίνθςθσ 
τισ Τπθρεςίεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ κατά είδοσ 
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μπορεί τελικά να διαφοροποιθκοφν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα τιμι του είδουσ 
και τθν αντίςτοιχθ προχπολογιςκείςα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραςτεί 
 
Θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ Δελτίο Χθμικισ Εξζταςθσ από το 
ΓενικόΧθμείο του Κράτουσ ςχετικά με τθν ποιότθτα του υπό προμικεια καυςίμου. Θ Επιτροπι 
Παραλαβισ τθσπρομθκευόμενθσ Τπθρεςίασ μπορεί να ηθτιςει δειγματολθψία καυςίμων, 
ςφμφωνα με τισαγορανομικζσ διατάξεισ. ε περίπτωςθ παραλαβισ είδουσ ποιοτικά κατϊτερου, 
που δεν πλθροί τισπροδιαγραφζσ, κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/1995 και 
το ΠΔ 118/2007 κυρϊςεισ. 
 
Κρίνεται ςκόπιμο να ςθμειωκεί ότι κακίςταται αδφνατοσ ο επακριβισ προςδιοριςμόσ των 
ποςοτιτων καυςίμων κίνθςθσ που κα απαιτθκοφν εντόσ του ζτουσ και οι ποςότθτεσ ςτουσ 
πίνακεσ παράρτθμα Α είναι ενδεικτικζσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

 
Ο ανάδοχοσ του διαγωνιςμοφ και ο ΟΑΚ ΑΕ. κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε 
διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Δικαςτιρια των Χανίων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΤΡΩΔΗ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ- ΔΚΠΣΩΔΗ 

 

Επίςθσ, ο ΟΑΚ ΑΕ.. ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίσ να καταβάλει 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, αν αυτόσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 
παραλαβισ και απόφαςθ του Δ.. του ΟΑΚ ΑΕ. 
 
Ακόμθ, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου, ο ΟΑΚ ΑΕ..διατθρεί το δικαίωμα μθ 
καταβολισ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 
 
Αν ο ανάδοχοσ διακόψει, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του ΟΑΚ ΑΕ.. το ζργο (πριν τθν θμερομθνία λιξεωσ 
του χρόνου ςφμβαςθσ) υποχρεοφται ςτθν θμεριςια καταβολι ποινικισ ριτρασ (προσ τον ΟΑΚ 
ΑΕ.. ) για κάκε θμζρα διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 1/30 
τθσ μθνιαίασ αμοιβισ του. 
 
τθν ανωτζρω περίπτωςθ, ο ΟΑΚ ΑΕ. δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί ςε 
απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, από τον 
ζκπτωτο ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ,  
 
Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 
παράγραφοσ του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου» ςε ςυνδυαςμό με τα 
οριηόμενα ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το Νόμο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014). 

 
ΑΡΘΡΟ 14 
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ΔΓΓΤΖΔΗ 

 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Επειδι ο διαγωνιςμόσ είναι πρόχειροσ δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ βάςει του άρκρου 
25 παράγραφοσ 9 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α τθσ 10.7.07) περί Κανονιςμοφ Προμθκειϊν του 
Δθμοςίου. 
 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Επειδι ο διαγωνιςμόσ είναι πρόχειροσ δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  βάςει του 
άρκρου 25 παράγραφοσ 9 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α τθσ 10.7.07) περί Κανονιςμοφ 
Προμθκειϊν του Δθμοςίου. 
 

Αρκρο 16 
Κρατιςεισ 

 
 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθσ προμικειασ κα γίνεται, με χρθματικό ζνταλμα 
πλθρωμισ ςτο όνομα του δικαιοφχου, ςε τραπεηικό λογαριαςμό του, με τθν απαραίτθτθ 
προςκόμιςθ όλων των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
κατά το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από 
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων, ςε βάροσ του 
 
Προχπολογιςμοφ ΟΑΚ ΑΕ. του αντίςτοιχου οικ. ζτουσ . 
 
Επί τθσ κακαρισ αξίασ (χωρίσ Φ.Π.Α.) επιβάλλονται κρατιςεισ : 0,10% επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ ςφμφωνα με Ν. 4013/2011 υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων & Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» (ΦΕΚ 
204/Αϋ/15.09.2011) 
 
Θ πλθρωμι κα γίνεται βάςει τιμολογίου του μειοδότθ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι από τισ 
αρμόδιεσ επιτροπζσ. Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 1% επί τθσ κακαρισ 
ςυμβατικισ αξίασ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφοντα όςα 
αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
Γενικές διατάξεις 

 
Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει 
οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. Εκχϊρθςθ υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων 
 
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ ςε οποιονδιποτε τρίτο, των 
υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ 
αυτοφ και του ΟΑΚ ΑΕ. Ανωτζρα βία 
ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
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ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
Ο ΟΑΚ ΑΕ. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 
οποιαδιποτε Αρχι και αυξιςεισ κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λ.π.. 
 
Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ζχει τθν ζννοια ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν γνϊςθ και δζχτθκαν 
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
 

Ο Διευκφνων φμβουλοσ 
του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 

Ελευκζριοσ Κοπάςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ 

 
Οι καηά πποζέγγιζη ποζόηηηερ ανά είδορ και οι πποϋπολογιζόμενερ αξίερ αποηςπώνονηαι ζηοςρ 

παπακάηω πίνακερ 
 

ΟΜΑΓΑ 1. Ν ΥΑΝΗΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ 
ΥΑΝΗΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΣΡΑ 

  

1.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ    

1.2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 
   

1.3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΤΠΔΡ    

   ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 30.000,00 

 
ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΛΗΣΡΑ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

     

 

ΟΜΑΓΑ 2. Ν ΥΑΝΗΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ 
ΣΑΤΡΩΝΗΣΖ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΣΡΑ 

  

1.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ    

1.2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ    

1.3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΤΠΔΡ    

   ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.000,00 

 
ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΛΗΣΡΑ 
 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

     

 

ΟΜΑΓΑ 3  Ν ΥΑΝΗΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ 
ΚΑΛΤΒΔ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΣΡΑ 

  

1.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ    

1.2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ    

1.3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΤΠΔΡ    

   ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.000,00 

 ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΛΗΣΡΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

     

 

 

ΟΜΑΓΑ 4 Ν ΥΑΝΗΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ 
ΒΡΤΔ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΣΡΑ 

  

1.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ    
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1.2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ    

1.3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΤΠΔΡ    

   ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.000 

 ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΛΗΣΡΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  

     

 

ΟΜΑΓΑ 5. Ν ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ 
ΡΔΘΤΜΝΟ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΛΗΣΡΑ 

  

1.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ    

1.2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ    

1.3 ΒΔΝΕΗΝΖ ΟΤΠΔΡ    

   ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.000,00 

 ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ Δ ΛΗΣΡΑ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Σα υγρά καφςιμα δθλαδι πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ και βενηίνθ super (ανάλογα με 
τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ κίνθςθσ των αυτοκινιτων οι ποςότθτεσ δεν μποροφν να προβλεφκοφν 
επακριβϊσ) και οι προδιαγραφζσ των καυςίμων να ανταποκρίνονται με αυτζσ που ορίηει το 
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 
Σα υγρά καφςιμα κίνθςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 
Θ ποιότθτα των παραπάνω πετρελαιοειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ, με τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ 
προδιαγραφζσ, όπωσ κακορίηονται με αποφάςεισ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου. 
 
 
Α. Αμόλυβδθ βενηίνθ: 
 
Σο προςφερόμενο είδοσ αμόλυβδθ βενηίνθ πρζπει να ζχει τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 510/2004 (ΦΕΚ 872 Βϋ)Κ.Τ.Α. «Καφςιμα Αυτοκινιτων - Αμόλυβδθ 
Βενηίνθ -Απαιτιςεισ και Μζκοδοι Δοκιμϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικμ. 
117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015)Κ.Τ.Α. «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτον 
τομζα τθσ ποιότθτασ καυςίμων προσ τθν Οδθγία 2014/77/ΕΕ». 
 
Β. Πετρζλαιο κίνθςθσ: 
 
Σο προςφερόμενο είδοσ πετρελαίου κίνθςθσ πρζπει να ζχει τα φυςικά και χθμικά 
χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου 355/2000 (ΦΕΚ 
410Βϋ) «Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου κίνθςθσ». 
 
Γ. Μολυβδοφχοσ βενηίνθ (Super): 
 
Σο προςφερόμενο είδοσ Μολυβδοφχοσ βενηίνθ (Super) πρζπει να ζχει τα φυςικά και χθμικά 
χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν τισ διατάξεισ τθσ 30/2005/06 (ΦΕΚ 1415 Βϋ) Κ.Τ.Α 
«Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 626/2001 απόφαςθσ «Βενηίνθ με υποκατάςτατο μολφβδου, 
προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου» (ΦΕΚ 1730/Βϋ/2001).» 
 
Δ. Επίςθσ, το ςφνολο των υπό προμικεια καυςίμων πρζπει να είναι ςυμβατά με τισ διατάξεισ 
τθσ 316/2010/12 (501 Βϋ/2012)Κ.Τ.Α «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ςτον τομζα τθσ 
ποιότθτασ καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικμ. 117/2014/15 
(ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015)Κ.Τ.Α. «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα τθσ 
ποιότθτασ καυςίμων προσ τθν Οδθγία 2014/77/ΕΕ». 
 
Ε. Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να περιλαμβάνουν ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ διλωςθ για 
τθ χϊρα καταγωγισ – προζλευςθσ του υπό προμικεια είδουσ που προςφζρουν (άρκρο 18 
παράγ. 1 του ΠΔ 118/2007). Προςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ πιο πάνω ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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τ. Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει/παραγάγει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει 
υπεφκυνα ςτθν τεχνικι προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα που κα 
καταςκευάςει/παραγάγει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 
Προςφορά χωρίσ τθν ανωτζρω ψθφιακά υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ 
 
Η. Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι 
τουσ επιχειρθματικι μονάδα, πρζπει να δθλϊςουν υπεφκυνα ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ ότι θ 
καταςκευι/παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι 
θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ/παραγωγισ του τελικοφ 
προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προςκετι υπζρ του 
οποίου ζγινε θ αποδοχι. Προςφορά χωρίσ τθν ανωτζρω ψθφιακά υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                    (ΣΟΠΟ - ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ)        (ΤΠΟΓΡΑΦΘ – ΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ςε ευρώ) 

(επαναλαμβάνεται για όςεσ ομάδεσ υποβάλλεται προςφορά) 
 

 

ΠΡΟ: ΟΑΚ ΑΕ 
 
Οικονομικι Προςφορά: 
 
 
φμφωνα με τθν αρ.πρωτ. ……………………..διακιρυξθ ανοιχτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
ανάδειξθ προμθκευτι υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ, για τισ ανάγκεσ υπθρεςιϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
προςφζρω κατ’ είδοσ ςτθν Ομάδα………..……..(1/2/34/5/5)., το παρακάτω ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τθσ μζςθσ εβδομαδιαίασ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων, ςφμφωνα με τα εβδομαδιαία 
δελτία που εκδίδονται από τα Σμιματα Εμπορίου των …………………………………..(Νομϊν Χανίων, 
/Ρεκφμνου) 
 

 
Δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
 
 
 

  (ΣΟΠΟ - ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ)        (ΤΠΟΓΡΑΦΘ – ΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ) 
 


