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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498615-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σητεία: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
2019/S 205-498615

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σητείας
Ταχ. διεύθυνση: Π. Βαρθολομαίου 9
Πόλη: Σητεία
Κωδικός NUTS: EL432
Ταχ. κωδικός: 723 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Σητείας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sitia.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σητείας
Ταχ. διεύθυνση: Π. Βαρθολομαίου 9
Πόλη: Σητεία
Κωδικός NUTS: EL432
Ταχ. κωδικός: 723 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sitia.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

mailto:xiradaki@sitia.gr
http://www.sitia.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
mailto:xiradaki@sitia.gr
http://www.sitia.gr
www.eprocurement.gov.gr
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I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σητείας, και των νομικών του προσώπων, έτους 2020 - 2021.
Αριθμός αναφοράς: ΕΣΗΔΗΣ 80572

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σητείας, και νομικών προσώπων, για τα
έτη 2020 - 2021. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
α) Δήμος Σητείας·
β) Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)·
γ) Ν.Π. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σητείας·
δ) Ν.Π. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σητείας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης:
— για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του
κάθε φορέα, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Σητείας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς
να υπερβαίνει το 5 % (αρ.63,Ν.4257/14),
— για τα λιπαντικά, η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 275 361.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 4
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 ή περισσότερες ομάδες (καύσιμα ή λιπαντικά) και
για όποιον φορέα επιθυμούν, για τη συνολική, ωστόσο, προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας τού κάθε φορέα.
Απόρριψη 1 ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη τής προσφοράς
ολόκληρης της «ομάδας» του κάθε φορέα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης.





EE/S S205
23/10/2019
498615-2019-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 3 / 12

23/10/2019 S205
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 / 12

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες στα οχήματα τού Δήμου
Σητείας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Σητείας, συνολικής ποσότητας 165.000 λίτρων.
Το πετρέλαιο κίνησης diesel πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. των υπουργών
Οικονομίας, και Οικονομικών και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με αρ.
514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9.10.2006): Καύσιμα αυτοκινήτων - πετρέλαιο κίνησης - απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28.1.2010) απόφαση Υπουργών
Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής - Προστασίας του Πολίτη, με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012): «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως: Αριθμός Κετανίων ελαχ. 51, μέγιστη περιεκτικότητα
σε θείο 10mg/kg. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, όπως νερό και πετρέλαιο
θέρμανσης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 199 650.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 206 του ν. 4412/16. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά
τη διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθ. 132 του ν. 4412/16, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθ. 206 του ν.4412/16. Η
παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες στα οχήματα του Δήμου
Σητείας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων για τα οχήματα του Δήμου Σητείας συνολικής ποσότητας 19.000 λίτρων. Πρέπει
να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης
περιβάλλοντος,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007): Καύσιμα
Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών
Οικονομικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, ενέργειας & κλιματικής αλλαγής-
προστασίας του Πολίτη με αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως: Αριθμός οκτανίου, RON 95 ελάχ., μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο
10mg/kg., περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,005 g/l. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super,
νερό ή πετρέλαιο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 980.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
O συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου,υπό τις προϋποθέσεις του άρ.206 του ν. 4412/16.Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά τη
διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρ.132 του ν. 4412/16, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέειαπό
αυτήν, εφόσον δεν φορτώσει,παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 206 του ν.4412/16.H παραλαβή
των ειδών γίνεται από επιτροπές,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά εντός 2 ημερών από την γραπτή εντολή στα κτίρια του
Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου Σητείας και των Νομικών του προσώπων συνολικής ποσότητας
36.000 λίτρων. Αναλυτικά ανά φορέα: 1) Δήμος Σητείας 800 λίτρα, 2) Ν.Π. ΔΟΚΑΣ 2.000 λίτρα, 3) Ν.Π. Α-
θμια Σχολική Επιτροπή 14.000 λίτρα 4) Ν.Π. Β-θμια Σχολική Επιτροπή 19.200 λίτρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης,
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και
Ανάπτυξης περιβάλλοντος,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03)
& 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, όπως:
Δείκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124,
σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No
5. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
O συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου,υπό τις προϋποθέσεις του άρ.206 του ν. 4412/16.Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά τη
διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρ.132 του ν. 4412/16, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέειαπό
αυτήν, εφόσον δεν φορτώσει,παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 206 του ν.4412/16.H παραλαβή
των ειδών γίνεται από επιτροπές,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τα λιπαντικά θα παραδίδοντε τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Σητείας,με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια Λιπαντικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας και αναλυτικά:
1) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40-600 λίτρα
2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/40 -140 λίτρα
3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/30-400 λίτρα
4) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/40-16 λίτρα
5) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ BENZINOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40-20 λίτρα
6) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46 -400 λίτρα
7) ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά κυκλώματα ψυγείου.-250 λίτρα
8) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90-60 λίτρα
9) ADBLUE-2000 λίτρα
10) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 5W/30-160 λίτρα
11) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 5W/30-40 λίτρα
12) ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ-400 λίτρα
13) ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4- 15 λίτρα
14) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W/140-40 λίτρα
15) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W/85-20 λίτρα
16) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ CASE -80 λίτρα
17) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ JCB-60 λίτρα
18) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ JCB,API GL-4-60 λίτρα
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19) ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ JCB API GL-5 - 60 λίτρα
20) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεμ των 400ml)- 20 τεμ
21) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεμ των 400ml) - 40 τεμ.
Όλα τα είδη των λιπαντικών θα πρέπει να: Α) Είναι καλής ποιότητας,πρωτογενή και μη ανακυκλωμένα. Τα
λάδια πολλαπλής ρευστότητας θα έχουν την ιδιότητα να μην μεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσμα
θερμοκρασιών.Β) Έχουν προδιαγραφές σύμφωνα μα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005) των
υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος,χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.Οι
ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1) Κατάλογο της αντίστοιχης εταιρίας κατασκευής ή σχετικά τεχνικά φυλλάδια που να αναγράφονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που προσφέρουν.2) Τα επίσημα Πιστοποιητικά (approvals) της
κατασκευαστριας εταιριας MERCEDES BENZ, που να αποδεικνύεται ότι έχουν τις εγκρίσεις (APROVAL) τα
συγκεκριμένα είδη που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, και συγκεκριμένα
για:α) Το λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40 β) Το λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40 γ) Το
λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/30.
3) Για τα κατωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ή της εταιρείας που θα
καταθέσει προσφορά, ότι υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές, όπως
Αυτές καθορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία JCB για τους συγκεκριμένους αριθμούς παραγωγής
τους (part number):α) Λιπαντικό Υδραυλικού CASE,με part number:MAT 3540 β) Λιπαντικό ΣΑΣΜΑΝ JCB με
part number:4000/2505 γ) Βαλβολίνη εμβαπτιζόμενων φρένων JCB με part number:4000/2205 δ) Βαλβολίνη
εμβαπτιζόμενων φρένων JCB,με part number:4000/2202
4) Για τα λοιπά είδη, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ή της εταιρείας που θα
καταθέσει προσφορά, ότι αυτά υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές όπως αυτές ζητούνται από την παρούσα
μελέτη. 5) Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι: α) Παραγωγός συσκευασιών κατά την έννοια της
παρ.1 & 2 του άρ 4Β του Ν.4496/17, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει την
ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί
τις υποχρεώσεις των παρ.2 &11 του άρθ. 4β του Ν. 4496/17
β)Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων σύμφωνα με το άρθ.12 παρ.1 του Ν.4496/17,θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, καθώς και ότι τα λιπαντικά τα
οποία θα προμηθεύσει θα προέρχονται από παραγωγό που είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της.
Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) με τη προσκόμιση του πιστοποιητικό
εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 731.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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O συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου,υπό τις προϋποθέσεις του άρ.206 του ν. 4412/16.Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται κατά τη
διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρ.132 του ν. 4412/16, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέειαπό
αυτήν, εφόσον δεν φορτώσει,παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 206 του ν.4412/16.H παραλαβή
των ειδών γίνεται από επιτροπές,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι συμμετέχοντες για την ομάδα των Καυσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου
και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα
πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα
αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν.
3054/2002, στις παρ.5(α),(β) και (γ), αντίστοιχα, ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια
Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου, σύμφωνα με το Ν. 3054/02 άρθ. 7 παρ.3 (α) και (γ), αντίστοιχα. Σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου & πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/02, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση
της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου.
Οι συμμετέχοντες για την ομάδα των Λιπαντικών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές. Πιστοποιητικό
καταλληλότητας (approval) του προσφερόμενου προϊόντος για τα είδη λιπαντικών Πετρελαιοκινητήρων: α) SAE
15W/40, β) SAE 10W/40, και γ)SAE 10W/30 της κατασκευαστριας εταιρίας όπως αναφέρεται στις σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Σητείας.Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια
της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 79Α του Ν.4412/16 και την υπ'αριθμ.23
Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
επισυνάπτεται χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α του ν.4412/16.Ο Δήμος Σητείας & τα Νομικά Πρόσωπα προσκαλούν τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης και να
προσκομίσει και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 %
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.Οι συμβάσεις καταρτίζονται για έκαστο νομικό πρόσωπο.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/11/2019
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με xρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο τής τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4412/16.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/16.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
τηςΔιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2 % του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς ΦΠΑ,ανά ομάδα.Τα Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(ΕΕΕΣ) β)Εγγύηση
συμμετοχής γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη,στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης
των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, Σε ποίο φορέα ή φορείς επιθυμούν να δώσουν προσφορά και για ποια ή ποίες ομάδες
ειδών,αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη

www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του
Ν. 4412/16. δ)Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με όλα τα απαιτούμενα διακαιολογητικά η οποία θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας σύμφωνα με τη
υπ’ αριθμ. 53/2019 τεχνική μελέτη.Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης: α) Για τα Καύσιμα,το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα, επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την
περιοχή του Δήμου Σητείας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό,χωρίς να υπερβαίνει το 5 %
(αρ.63,Ν.4257/14). β) Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα
προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Β και για όποιο φορέα
επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας 2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί 3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή 4) Β/θμια Σχολική
Επιτροπή για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα.Απόρριψη ενός
ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της
«ομάδας».
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή, τότε
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.Ως απαράδεκτες
θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή δ) Δεν δίδεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη ε) αφορούν μέρος μόνο
της ποσότητας των ειδών των ομάδων. Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από κάθε φορέα
χωριστά μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,

mailto:proedros@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ)
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθ. 363 του
ν.4412/16 στο άρθ.19 παρ. 1.1 και στο άρθ.7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται
αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της
προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.Η
άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρ.372 του ν.4412/16 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/16.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σητείας
Ταχ. διεύθυνση: Π. Βαρθολομαίου 9
Πόλη: Σητεία
Ταχ. κωδικός: 723 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.sitia.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/10/2019

mailto:xiradaki@sitia.gr
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