
 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
40.000 ΛΙΣΡΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
32.000€ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 
ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΑΛΜ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΒΙΠΕΘ ΙΝΔΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΤ 
ΕΤΠ 

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 01/2017 

 

--------- 

 

 

 

Ενδεικτικόσ  Προώπολογιςμόσ:  

 

υνολικϊ:  

32.000 € (μη περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ) 

39.680 € (περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% ) 

Κριτόριο ανϊθεςησ: 

Η χαμηλότερη τιμό ςε ευρώ ότοι το 
μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ %  
ςτη νόμιμα διαμορφωμϋνη κϊθε φορϊ 
μϋςη χονδρικό τιμό, όπωσ αυτό 
διαμορφώνεται από τη Περιφϋρεια 
Κεντρικόσ  Μακεδονύασ    

Ημερομηνύα ανϊρτηςησ ςτον 
ιςτότοπο  του ΚΗΜΔΗ  

03-03-2017 

Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτον 
ιςτότοπο του ΕΤΠ  

03-03-2017 

Ημερομηνύα λόξησ υποβολόσ 
προςφορών  

20-03-2017, Ώρα 15:00 

Ημερομηνύα και ώρα 
αποςφρϊγιςησ προςφορών 

21-03-2017, Ώρα 12:00 

CPV: 09135100-5 

ΑΠΟΥΑΗ  ΔΕΤΠ 
238/17                                                  
ΑΔΑ:6ΩΔΚΟΞΜΓ-ΦΤ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του ν 4109/2013(ΥΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατϊργηςη και 
ςυγχώνευςη νομικών προςώπων του Δημοςύου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα- 
ύςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ για το ςυντονιςμό του κυβερνητικού ϋργου και ϊλλεσ 
διατϊξεισ» αναφορικϊ με τη ςύςταςη του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό ύςτημα Τποδομών 
Ποιότητασ» 

2. Σην υπ’ αριθ. ΤΑ Αριθμ. Οικ. Υ. 05.1/957 Τπουργικό Απόφαςη περύ Οριςμού 
Προϋδρου, Διευθύνοντοσ υμβούλου και μελών Δ.. του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό ύςτημα 
Τποδομών Ποιότητασ» (ΕΤΠ). 

3. Σην υπ αρύθμ. οικ. Υ.05.1 /10341 /487(ΥΕΚ 2547/Β/24/9/2014) « Έγκριςη 
Κανονιςμού       Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Προμηθειών του Εθνικού υςτόματοσ 
Τποδομών Ποιότητασ – (ΕΤΠ) ν.π.ι.δ. »  

4. Σου Ν. 4412/2016 «υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών» 

5. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 
ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ. 112 Α 
/2010), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

6. Σην απόφαςη ΔΕΤΠ 21/15 «παροχό εξουςιοδοτόςεων – εκπροςώπηςη ΕΤΠ»(ΥΕΚ 
147/Α/8-18-2016) 

7. Σην απόφαςη ΔΕΤΠ238/17 για διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού  για την  
επιλογό αναδόχου προμόθειασ 40.000 λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ ενδεικτικού 
προώπολογιςμού 32.000€ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% για τισ ανϊγκεσ των 
κτιρύων τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ ςτη ΒΙΠΕΘ ΙΝΔΟΤ του ΕΤΔ . 

8. Το Πρωτογενζσ αίτθμα τθσ αρμόδιασ Δ/ςθσ με ΑΔΑΜ:17REQ005756494 2017-02-02 
9. Τθν ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ με ΑΔΑΜ: 17REQ005886073 2017-03-02 

10. Η δαπϊνη θα βαρύνει τον κωδ.64 του τακτικού Προώπολογιςμού, οικονομικού ϋτουσ 
2017 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40.000 
ΛΙΣΡΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 32.000€ 
ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΥΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ 
ΑΛΜ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΒΙΠΕΘ ΙΝΔΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΕΤΠ ΜΕ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ,ΗΣΟΙ ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ 
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) ΕΠΙ ΣΗ ΝΟΜΙΜΑ 
ΔΙΑΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΜΕΗ ΦΟΝΔΡΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΠΩ ΑΤΣΗ ΔΙΑΜΟΡΥΩΝΕΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

___________________________________ 
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ΠΡΟΥΟΡΕ 

Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν το αργότερο μϋχρι την 20/03/2017, ημϋρα 
Δευτϋρα και ώρα 15.00  ςτο πρωτόκολλο τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ του ΕΤΠ 
κτόριο ΟΣ 45 ςτη ΒΙΠΕΘ ΙΝΔΟΤ ΣΚ 57022),υπόψη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ 
και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού (ΕΔΑΔ) με απόδειξη παραλαβόσ. 

1. ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι μπορούν να υποβϊλουν με οποιοδόποτε τρόπο τισ 
προςφορϋσ τουσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη, με την 
απαραύτητη όμωσ προώπόθεςη να ϋχουν  πρωτοκολληθεύ από την αναθϋτουςα 
αρχό.  

Προςφορϋσ που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, όπωσ 
αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου δεν αποςφραγύζονται και 
επιςτρϋφονται ωσ εκπρόθεςμεσ .  
Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν αναλαμβϊνει καμύα ευθύνη για τυχόν καθυςτϋρηςη ςτην 
ϊφιξη των προςφορών, από οποιαδόποτε αιτύα, που αποςτϋλλονται ταχυδρομκώσ 
η με ϊλλο τρόπο. Οι προςφορϋσ που εύτε υποβλόθηκαν μετϊ την καθοριςμϋνη 
ημερομηνύα εύτε δεν ϋφθαςαν ϋγκαιρα ςτην Επιτροπό Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού (ΕΔΑΔ), θα επιςτρϋφονται ςτουσ Προςφϋροντεσ 
χωρύσ να ϋχουν αποςφραγιςθεύ.  
Όςοι ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβϊλλουν μαζύ με την 
προςφορϊ παραςτατικό εκπροςώπηςησ.  

2. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

     Οι προςφορϋσ θα κατατύθενται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με τα εξόσ ςτοιχεύα:  

 Η λϋξη ΠΡΟΥΟΡΑ με κεφαλαύα γρϊμματα  

 Ο τύτλοσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διενεργεύ το διαγωνιςμό  

 Σα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού  

 Η καταληκτικό ημερομηνύα διαγωνιςμού  

 Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα – προςφϋροντοσ  
 

3. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Ο φϊκελοσ προςφορϊσ θα περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ τρεύσ (3) υποφακϋλουσ: 

ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ Α με την ϋνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» που θα 
περιλαμβϊνει επι ποινό αποκλειςμού τα εξόσ: 

1. Yπεύθυνη δόλωςη τησ του Ν. 1599/1986 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ, όπωσ 
εκϊςτοτε ιςχύει, ςύμφωνα με την περ.(αα) του εδ.(β) του ϊρθρου 93 
του Ν. 4412/2016 και ςτην οπούα ο προςφϋρων θα δηλώνει ότι :  

Δεν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιο 
αδύκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ.1 του ϊρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του 
ςύμφωνα με την παρ.2 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  
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Δεν τελεύ ςε κϊποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτϊςεισ ςτην παρ.4 του 
ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγρϊφων 5 
και 7 του ύδιου ϊρθρου.  

Έλαβε γνώςη των όρων τησ διακόρυξησ και τουσ αποδϋχονται 
ανεπιφύλακτα ςτο ςύνολό τουσ .  

Η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
διακόρυξησ, όλα τα ςτοιχεύα δε που αναφϋρονται ςτην προςφορϊ εύναι 
αληθό και ακριβό.  

Παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα η αξύωςη  αποζημύωςησ, για οποιαδόποτε 
απόφαςη του ΕΤΠ., ιδύωσ τησ αναβολόσ ό τησ ακύρωςησ του διαγωνιςμού 
για οποιοδόποτε λόγο η αιτύα.  

2. Αποδεικτικό ϋγγραφο νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ ςύμφωνα με την 
περ.(γγ) του εδ.(β) του ϊρθρου 93 του Ν.4412/2016 γ) Παραςτατικό 
εκπροςώπηςησ, εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμό με 
εκπρόςωπό τουσ ςύμφωνα με την περ.(δδ) του εδ.(β) του ϊρθρου 93 του 
Ν.4412/2016. 

3. Νομύμωσ επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ 
ϋδρασ του υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ λειτουργύασ πρατηρύου υγρών 
καυςύμων που εκδύδεται από τη Διεύθυνςη Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

4. Οι μεταπωλητϋσ υγρών καυςύμων, χρειϊζεται να προςκομύςουν νομύμωσ 
επικυρωμϋνο, από την κατϊ νόμο αρμόδια αρχό του κρϊτουσ τησ ϋδρασ του 
υποψηφύου, αντύγραφο αδεύασ διακύνηςησ πετρελαιοειδών που εκδύδεται 
από το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, Σομϋα Βιομηχανύασ. Προςφορϊ ςτην οπούα 
δε θα υπϊρχουν τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ θα απορρύπτεται ωσ 
απαρϊδεκτη και θα αποκλεύεται από την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού. 

ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ ενώςεων οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν 
κοινό προςφορϊ, τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται 
για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

ΤΠΟΥΑΚΕΛΛΟ Β με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»  τοποθετεύται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ότοι ακρβόσ και λεπτομερόσ περιγραφό του  προσ προμόθεια 
πετρελαύου θϋρμανςησ ςύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τησ παρούςασ που αποτελεύ 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 

Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ 
δεν θα απορρύπτονται υπό την προώπόθεςη ότι οι αποκλύςεισ αυτϋσ κρύνονται 
επουςιώδεισ από την αρμόδια Επιτροπό βϊςει του ϊρθρου 102 του Ν.4412/2016.   
ΤΠΟΥΑΚΕΛΛΟ Γ με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθεύται ςε χωριςτό 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο επύςησ μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο επύ ποινό απορρύψεωσ και θα 
περιλαμβϊνει μόνο ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο τον Πύνακα Οικονομικόσ 
Προςφορϊσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ όπου θα αναφϋρει το ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό 
(%) επύ τησ νόμιμα διαμορφούμενησ, κϊθε φορϊ, μϋςησ χονδρικόσ τιμόσ όπωσ αυτό 
διαμορφώνεται από την  Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ.Η τιμό αυτό θα προκύπτει 
μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ χονδρικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ του 
πετρελαύου θϋρμανςησ. 

Διευκρινύζεται ότι ςτη μϋςη χονδρικό τιμό θα υπολογύζεται το δοθϋν ποςοςτό ϋκπτωςησ 
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Η τιμό για την προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ θα δύδεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ 
τοισ εκατό (%), όπωσ καθορύζεται ςτη διακόρυξη. την τιμό δεν  θα περιλαμβϊνεται ο 
Υ.Π.Α. θα περιλαμβϊνονται όμωσ οι τυχόν κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, καθώσ και κϊθε ϊλλη 
νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Ο ΥΠΑ θα δύδεται ςε 
ξεχωριςτό ςτόλη και θα αναγρϊφεται και το ςύνολο τησ τιμόσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
ΥΠΑ. Η προςφερόμενη τιμό   θα πρϋπει να δύδεται ςε ευρώ (€) και θα αναγρϊφεται 
ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ. Προςφορϋσ που δεν δύνουν τη τιμό ςε ευρώ ό που 
καθορύζουν ςχϋςη ευρώ με ξϋνο νόμιςμα θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Εϊν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, θα εξετϊζονται 
λεπτομερώσ οι προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη απόφαςησ κατακύρωςησ και θα ζητεύται από 
τον υποψόφιο ανϊδοχο ϋγγραφη αιτιολόγηςη και ανϊλυςη τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ. 
Η αιτιολόγηςη θα δύδεται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ του ΕΤΠ (παρ.1, αρθρ.88 του 
Ν.4412/2016). Εϊν και μετϊ την ανωτϋρω αιτιολόγηςη η προςφερόμενη τιμό κρύνεται 
αςυνόθιςτα χαμηλό, η προςφορϊ θα απορρύπτεται.  

Οι πϊςησ φύςεωσ Τπευθυνεσ δηλώςεισ και Οικονομικό προςφορϊ θα εύναι ενυπόγραφεσ  
ϊλλωσ θεωρούνται ϊκυρεσ.   

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ-ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ -ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

1. Συχόν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ όρουσ τησ Διακόρυξησ παρϋχονται, όλεσ τισ 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την Οικονομικό Δ/νςη  τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ κα Μπϊκα        
(τηλ. 2310 56 99 99).  

2. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  που κεωρείται 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

3. Η αποςφρϊγιςη του κυρύου φακϋλου τησ προςφορϊσ θα γύνει από την αρμόδια 
τριμελό Επιτροπό του πρόχειρου διαγωνιςμού (παρ.1, ϊρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) 
η οπούα ςυγκροτόθηκε ςύμφωνα με την αριθμό 238/17 απόφαςη ΔΕΤΠ , παρουςύα 
μόνον αυτών που υπϋβαλλαν προςφορϊ ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ με 
την κϊτωθι διαδικαςύα:  

Μονογρϊφονται από όλα τα μϋλη τησ Επιτροπόσ όλοι οι φϊκελοι των προςφορών 
που κατατϋθηκαν εμπρόθεςμα δηλ. μϋχρι την ημϋρα και ώρα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού ςύμφωνα με την οικεύα διακόρυξη και αποςφραγύζονται. Προςφορϋσ 
που κατατϋθηκαν εκπρόθεςμα, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην 
Τπηρεςύα για επιςτροφό. Επύςησ, μονογρϊφονται όλα τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
που ϋχουν υποβληθεύ καθώσ και τεχνικό προςφορϊ ανϊ φύλλο. Η διαδικαςύα τησ 
αποςφρϊγιςησ ακολουθεύ τισ παρ. 1 & 2 του ϊρθρου 100 του Ν. 4412/2016.  

4. Η αξιολόγηςη των φακϋλλων θα γύνει από την αρμόδια επιτροπό για όςεσ προςφορϋσ 
πληρούν τισ προώποθϋςεισ των φακϋλλων Α και Β και η ανϊθεςη των υπηρεςιών θα 
γύνει κατόπιν κατακυρωτικόσ απόφαςησ από το Δ.  

5. Οι προςφορϋσ δεςμεύουν τουσ προςφϋροντεσ για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ 
ημϋρεσ από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.  Όποιοσ ϋχει καταθϋςει 
προςφορϊ δεςμεύεται από αυτό να υπογρϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη, ςτην περύπτωςη 
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που κατακυρωθεύ ο διαγωνιςμόσ ς’ αυτόν, εκτόσ αν εμφανιςθεύ περύπτωςη 
ανωτϋρασ βύασ.  

6. Πρύν ό κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 
προςκομύςει Εγγυητικό Επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ωσ το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V κατϊ τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 ποςού ύςου με το 5% τησ ςυμβατικόσ 
αξύασ προ ΥΠΑ.  

7. Κρατόςεισ που βαρύνουν τον ανϊδοχο:  

α) Κρϊτηςη 0,10% βϊςει του Ν. 4013/2011  

β) Παρακρϊτηςη φόρου με βϊςη το ϊρθρο 64 Ν. 4172/2013, ποςοςτό 1%.  

8. Η γνωςτοπούηςη τησ κατακυρωτικόσ απόφαςησ του αρμοδύου προσ τούτο οργϊνου 
του φορϋα που διενεργεύ το ςυνοπτικό διαγωνιςμό, γύνεται με ϋγγραφη ειδοπούηςη 
που αποςτϋλλεται με φαξ η ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο και καλεύται ϊμεςα ο Ανϊδοχοσ 
να προςϋλθει για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που  αυτόσ 
δεν προςϋλθει να υπογρϊψει τη ςύμβαςη ςτην οριζόμενη προθεςμύα, το ΕΤΠ 
απευθύνεται ςτον επόμενο ςτην κατϊταξη μειοδότη(ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

9. ε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, εφόςον ςυμφωνόςουν προσ τούτο 
και τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη, μπορεύ να τροποποιεύται  η ςύμβαςη ύςτερα από 
γνωμοδότηςη του Διοικητικού υμβουλύου ΕΤΠ. 

10. Σο κεύμενο τησ ςύμβαςησ που επιςυνϊπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV κατιςχύει κϊθε 
ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο ςτηρύζεται,όπωσ προςφορϊ , διακόρυξη και απόφαςη 
κατακύρωςησ ό ανϊθεςησ εκτόσ καταδόλων ςφαλμϊτων ό παραδρομών. 

11. Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται από την υπογραφό τησ μϋχρι την εκπλόρωςη όλων 
των όρων τησ ςύμβαςησ και την παρϊδοςη τησ ςυνολικόσ ποςότητασ 40.000 λύτρων 
πετρελαύου θϋρμανςησ η οπούα θα ςυντελεύται κατόπιν τμηματικών  αιτόματων 
παρϊδοςησ του ΕΤΠ προσ τον ανϊδοχο. 

12. Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να προμηθεύει τμηματικϊ με πετρϋλαιο θϋρμανςησ το 
ΕΤΠ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και  μϋχρι την   31/3/2018 με 
δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ του. Οι παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ 
θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό ειδοπούηςη ( τηλεφωνικϊ ό με 
ΥΑΞ ) προσ τον προμηθευτό. Η παρϊδοςη του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνεται ςτισ 
δεξαμενϋσ  των κτιρύων τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ του ΕΤΠ ςτη ΒΙΠΕ ύνδου. 

Η παρακολούθηςη τησ παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ του προμηθευτό και η 
πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, θα γύνεται με ευθύνη των 
αρμοδύων οργϊνων του ΕΤΠ .  

13. Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών μετϊ 
την ϋκδοςη του ςχετικού τιμολογύου και τον ϋλεγχο ςε ςχϋςη με τη διαμορφούμενη 
μϋςη χονδρικό τιμό τησ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ, την ποιοτικό και 
ποςοτικό παραλαβό του πετρελαύου από την αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ του 
ΕΤΠ καθώσ και κϊθε ϊλλου ςχετικού δικαιολογητικού ορύζεται ςτο ϊρθρο 200 του 
Ν.4412/2016.  
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14. Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με την διαδικαςύα που 
προβλϋπεται από το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

15. Για κϊθε διαφορϊ που προκύψει από την παρούςα διακόρυξη ό ςύμβαςη 
αποκλειςτικϊ αρμόδια εύναι τα δικαςτόρια Αθηνών. 

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΤΠ 

                                                            Φρόςτοσ ινϊνησ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σο υπό προμόθεια εύδοσ για την κϊλυψη των αναγκών τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ του ΕΤΠ 
εύναι το παρακϊτω: 

40.000 λύτρα  πετρελαύου θϋρμανςησ. 

 Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται 
από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα 
πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ 
διυλιςτόρια και προορύζεται για κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το 
Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, τισ εκϊςτοτε προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό 
Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ 
υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄ ) Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των 
Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και 
Δημοςύων Έργων.  

Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ 
δειγματοληψύα καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον 
Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ 
εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι 
προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΕΙΔΟ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΦΟΝΔΡΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΠΙ ΣΟΙ (%) ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΦΟΝΔΡΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

 (ολογρϊφωσ) (αριθμητικώσ) 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 

  

 

Για το διαγωνιζόμενο 

 

……………………………… 

φραγύδα και Τπογραφό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
  (ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

   
Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 

υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 
(3)

 , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

1. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με αρ. 1/2017 τουσ οποίουσ ζλαβα   
     γνϊςθ ςτο ςφνολο τουσ, 

2. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 
3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ 

πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ τουσ εμπορικό ι 

επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν 

5. Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι 

ορίηεται, ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

ΠΡΟ
(1)

: Ε.Σ.Υ.Π/Ε.Ι.Μ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

ΑΦΜ  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείοσ 

(Εmail):  
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Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, 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, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 

εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθτης 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ 

L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi) παιδικι 

εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (Αϋ 215). 

6. δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου 

δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ 

7. δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ 

8. δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από 

τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

9. είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμα μου είναι ______________ 

με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

10. ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 

που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ 

 

11. είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει  
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τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου 

 

 

Ημερομθνία: __/__/2017 

 

 

Ο – Η Δθλ_____. 

 

(Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ 
αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ 

διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων 
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

                             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ       

                                          ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

 

 Τ Μ Β Α  Η 

Αριθμ ……. /.. - .. - 2017 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

40.000  λύτρων   Πετρελαύου θϋρμανςησ 

 

ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

 

ΚΑΙ  ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

…………………………………. 
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 την Αθόνα, ςόμερα την  .. /../2017 μεταξύ: 

 

1. Α) Σου ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ , που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ 
.....................  και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «ΕΤΠ» και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην παρούςα 
από  τον..................και 
 

Β) Tησ Εταιρεύασ ……………………. με ΑΥΜ ………. και  ΔΟΤ ………….. που εδρεύει ςτ.  ……….., οδόσ 
………….. και θα αποκαλεύται ςτο εξόσ «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και εκπροςωπεύται νόμιμα από 
………………………….  

 

και ϋχοντασ υπόψη 

 

α) την απόφαςη του Δ του ΕΤΠ ……….ϋγκριςησ  διενϋργειασ  πρόχειρου διαγωνιςμού  για 
την προμόθεια 40.000 λύτρων πετρελαύου θερμαςνησ 

β) την με αρ. πρωτ. ..................... προςφορϊ που κατϋθεςε η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

γ)  την απόφαςη κατακύρωςησ του Δ του ΕΤΠ    

  

ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων με την ωσ ϊνω ιδιότητϊ του, και ςύμφωνα με την από     ../../2017 

οικονομικό προςφορϊ του δεύτερου των ςυμβαλλομϋνων, αναθϋτει  την τμηματικό προμόθεια 
40.000 λύτρων πετρελαύου θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ των κτιρύων τησ ΑΛΜ Μετρολογύασ του ΕΤΠ 
(ΟΣ 45 & ΟΣ 41 ΒΙΠΕ ΙΝΔΟΤ Θεςςαλονύκησ) . 

  

ΑΡΘΡΟ  2. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η εταιρεύα  υποχρεούται να προμηθεύςει το ΕΤΠ με τισ παραπϊνω ποςότητεσ πετρελαύου 
θϋρμανςησ μϋχρι 31/03/2018, με δαπϊνεσ και μεταφορικϊ μϋςα δικϊ τησ. Οι τμηματικϋσ 
παραδόςεισ του πετρελαύου θϋρμανςησ θα γύνονται εντόσ δύο (2) ημερών μετϊ από ςχετικό 
ειδοπούηςη του ΕΤΠ  (τηλεφωνικϊ ό με ΥΑΞ) προσ την  προμηθευτό. 

Η παρακολούθηςη τησ παρϊδοςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ του προμηθευτό και η  
πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του θα γύνεται με ευθύνη των αρμόδιων οργϊνων 
του ΕΤΠ (Επιτροπό Παραλαβόσ). Η ποςότητα του πετρελαύου που θα παραδοθεύ θα ελεγχθεύ – 
επιβεβαιωθεύ εκ μϋρουσ του ΕΤΠ με την χρόςη του ειδικού ψηφιακού μετρητό που διαθϋτει το 
ΕΤΠ. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Σο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα παραδοθεύ τμηματικϊ ςτισ δεξαμενϋσ των κτηρύων  τησ ΑΛΜ 
ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ του ΕΤΠ ςτη ΒΙΠΕ ύνδου Θεςςαλονύκησ. 

 

ΑΡΘΡΟ  4. ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

Η τιμό ανϊ λύτρο θα υπολογύζεται ύςτερα από την αφαύρεςη, από την μϋςη τιμό χονδρικόσ 
πώληςησ, του ποςού που προκύπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοςτού ϋκπτωςησ……. που 
ϋχει ςυμφωνηθεύ μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων  με την  νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη 
τιμό χονδρικόσ πώληςησ, όπωσ αυτό διαμορφώνεται από την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ, 
που θα προκύπτει μεταξύ τησ ανώτερησ και κατώτερησ χονδρικόσ τιμόσ κατϊ την ημϋρα 
παρϊδοςησ αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η ςύμβαςη ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι την εκπλόρωςη των όρων που 
ορύζονται από την παρούςα ςύμβαςη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων ( φυςικϊ και χημικϊ χαρακτηριςτικϊ ) καθορύζονται από τισ 
εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Η ποιότητα του προςφερόμενου πετρελαύου θα πρϋπει να εύναι 
ςύμφωνη με αυτό του πετρελαύου που παρϊγεται ςτα κρατικϊ διυλιςτόρια και προορύζεται για 
κατανϊλωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ που θϋτει το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, τισ εκϊςτοτε 
προδιαγραφϋσ που καθορύζονται από το Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ καθώσ επύςησ και τισ 
προδιαγραφϋσ και τισ μεθόδουσ ελϋγχου τησ υπ' αρ. 467/2002 ( ΥΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄ ) 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών, Ανϊπτυξησ και 
Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων.  

Η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ δειγματοληψύα 
καυςύμων, ςύμφωνα με την, από τισ αγορανομικϋσ διατϊξεισ και τον Κώδικα Σροφύμων και 
Ποτών, προβλεπόμενη διαδικαςύα. ε περύπτωςη παραλαβόσ εύδουσ ποιοτικϊ κατώτερου, που δεν 
πληρού τισ προδιαγραφϋσ, θα επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 
118/07, κυρώςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
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Η πληρωμό του δευτϋρου των ςυμβαλλομϋνων θα γύνει μετϊ την ϋκδοςη των ςχετικών 
τιμολογύων πώληςησ και  εφόςον ο αρμόδιοσ υπϊλληλοσ του ΕΤΠ βεβαιώςει την ποιοτικό και 
ποςοτικό παραλαβό και καλό εκτϋλεςη των όρων τησ παραπϊνω ςύμβαςησ.  

Η παραπϊνω πληρωμό θα γύνει με ϋκδοςη τακτικού εντϊλματοσ πληρωμόσ ςτο όνομα τησ 
εταιρεύασ, η  δε δαπϊνη θα βαρύνει τον Σακτικό Προώπολογιςμό του ΕΤΠ       

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

1. Η εταιρεύα  υποχρεούται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ να ακολουθεύ πιςτϊ τισ οδηγύεσ και 
τισ υποδεύξεισ του ΕΤΠ. 

2. Η εταιρεύα ρητϊ ευθύνεται για κϊθε ενϋργεια υπαλλόλων τησ, τυχόν ςυμβούλων ό 
αντιπροςώπων, ςυμπεριλαμβανομϋνου ανεξαιρϋτωσ οποιουδόποτε, που θα χρηςιμοποιηθεύ 
από αυτόν για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει καθώσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεώςεισ. 

3. Η εταιρεύα υποχρεούται να εξαςφαλύςει την ϋγκαιρη και ϊριςτησ ποιότητασ προμόθεια   των 
καυςύμων, που ςυνιςτούν το αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.    ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ 

 

Ουδεύσ από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ δύναται να εκχωρόςει ό να μεταβιβϊςει με ϊλλο τρόπο τα 
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από την παρούςα,  χωρύσ την ϋγγραφη 
ςυναύνεςη του ϊλλου μϋρουσ.  

Η  ςύμβαςη  αυτό   διϋπεται  από   το  Ελληνικό  Δύκαιο  και  περιϋχει  όλεσ  τισ  ςυμπεφωνημϋνεσ 
υποχρεώςεισ   και  δικαιώματα  των   ςυμβαλλομϋνων. 

Για ό,τι δεν προβλϋπεται ρητϊ από την παρούςα ςύμβαςη, εφαρμόζονται αυτοδικαύωσ οι 

διατϊξεισ του του Ν. 4412/2016 «Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν».  

ε περύπτωςη ϊρνηςησ ό δυςτροπύασ του «αναδόχου»  ό  αθϋτηςησ  οποιουδόποτε όρου 

αυτόσ  τησ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται αναλογικϊ οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 «Συμβάςεισ 

Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν»  

Ελλεύψει φιλικού διακανονιςμού μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων, οποιαδόποτε διαφορϊ θα  
διακανονιςθεύ ςύμφωνα με την  Ελληνικό νομοθεςύα  και  με  βϊςη τισ διατϊξεισ του αςτικού    
κώδικα για το υπόψη αντικεύμενο. 

Αρμόδια για την επύλυςη τυχόν  αντιδικύασ μεταξύ ΕΤΠ και «αναδόχου», ορύζονται τα 
δικαςτόρια τησ Αθόνασ.    

 Η παρούςα ςύμβαςη δύναται να τροποποιηθεύ μόνο με ϋγγραφη ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων 
μερών. 

Μετϊ τα παραπϊνω ςυμφωνηθϋντα και ςυνομολογηθϋντα, ςυντϊχθηκε η παρούςα ςύμβαςη, η  
οπούα, αφού αναγνώςθηκε και βεβαιώθηκε, υπογρϊφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ ςε 

τρύα (3) όμοια  πρωτότυπα αντύτυπα ςε απλό φύλλο χϊρτου. 
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Από τα τρύα (3) αυτϊ πρωτότυπα αντύτυπα τησ ςύμβαςησ, τα μεν δύο  (2) κατατύθενται ςτο  
ΕΤΠ το δε  ϊλλο ϋλαβε η «Εταιρεύα», η οπούοσ δόλωςε ότι, ϋλαβε γνώςη των όρων τησ ςύμβαςησ 
και τουσ αποδϋχεται  ανεπιφύλακτα  και  ςυγχρόνωσ  ότι,  ενεργεύ  για  λογαριαςμό  τησ 

Σα ανωτϋρω ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αποδεκτϊ από αμφότερουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ και ςε 
πύςτωςη αυτών ςυντϊχθηκε και υπογρϊφεται η παρούςα ςύμβαςη  ςε τρύα  (3) πρωτότυπα ωσ 
κατωτϋρω και ϋλαβε από αυτϊ δύο το ΕΤΠ και ϋνα η Εταιρεύα. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

     ΓΙΑ ΣΟ ΕΤΠ                                           ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
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                                                                  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνύα ϋκδοςησ    …………………………….. 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1)................................. 

(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα)2................................ 

 

Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………... ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού 

των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπϋρ του:  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: 

................ (διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... 

(διεύθυνςη) .......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .................. (ςυμπληρώνεται με όλα 

τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ) 

ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, 

εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, 

                                                             

1  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
2  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
3  Ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
4  Όπωσ υποςημεύωςη 3. 
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για την καλό εκτϋλεςη του/ων τμόματοσ/των ..5/ τησ υπ αριθ ..... ςύμβαςησ “(τίτλος σύμβασης)”, 

ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................ Διακόρυξη / Πρόςκληςη / Πρόςκληςη 

Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ 6 ........................... τησ/του (Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ φορϋα). 

Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 

απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε ....….    ημϋρεσ7 από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την ............... (αν προβλϋπεται οριςμϋνοσ χρόνοσ ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ8)  ό μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι 

μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη 

εγγυοδοςύασ μασ.  

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 

ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, 

ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε 

το δικαύωμα να εκδύδουμε9. 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

                                                             

 

 

5 Εφόςον αφορϊ ανϊθεςη ςε τμόματα ςυμπληρώνεται ο α/α του/ων τμόματοσ/των για τα οπούα 

υπογρϊφεται η ςχετικό ςύμβαςη. 

6 υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
7 Να οριςτεύ ο χρόνοσ ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.  
8 ..... ύμφωνα με το ϊρθρο 25 πδ 118/2007 και του ϊρθρου 26 του ΕΚΠΟΣΑ, ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ 
πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςησ ό παρϊδοςησ, κατϊ τον χρόνο που με 
βϊςη τη ςύμβαςη ο αγοραςτόσ υποχρεούται να παραλϊβει τα υλικϊ πλϋον δύο (2) μόνεσ ό μεγαλύτεροσ 
εφόςον αυτό ορύζεται από τη διακόρυξη.  
9 ..... Ο καθοριςμόσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών από τισ τρϊπεζεσ που λειτουργούν 
ςτην Ελλϊδα θεςμοθετόθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ 
ςχετικόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό επιςτολό. 


