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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη
Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης
Αξίας Πέντε Εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει
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διαγωνισμού
Τόπος Παράδοσης
Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση
Αντικείμενο διαγωνισμού
Κωδικοί CPV
Διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο
Ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
www.helenicnavy.gr
email: gen_e2ii@navy.mil.gr
fax: 210 6551712
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ1 (τηλ 2106551732)
ΑΕΠ/ΚΕΦΝ
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία
Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή (Χαμηλότερη
τιμή)
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ως παράρτημα «Γ» (Ειδικοί Όροι)
Πέντε Εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000,00€)
Απαλλασσομένου ΦΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Π/Υ ΓΕΝ (ΚΑΕ 1511 και 4713)
Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την
προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη
Νήσο Κύπρο
09134100-8
Δύο (2) Έτη
5.09.2018, ώρα 07:00 πμ
12.09.2018, ώρα 11:00 πμ
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υποβολής προσφορών
Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών
Ημερομηνία αποστολής για
δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

18.09.2018, ώρα 9:00 πμ
08.08.2018

Έχοντας υπόψη:
α.
Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.
3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).
β.
Το ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 28/15.
γ.
Το ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες
Διατάξεις».
δ.
Το ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α΄129) και το ν.
4412/16(ΦΕΚ Α΄147).
ε.
Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
(Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.
4412/16(ΦΕΚ Α΄147).
στ.
Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ.
Το ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(ΦΕΚ 52 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.
Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
θ.
Το ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
ι.
Το ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
ια.
Το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονομαστικοποίηση των Μετόχων Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.
ιβ.
Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του
Ν.4412/16 (Α΄ 147).».
ιγ.
Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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ιδ.
Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ιε.
Την υπ’ αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’ Μεταβίβαση
Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις
Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ‘’ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).
ιστ. ΕΠ Φ. 614.01/1/272847/Σ.274/23 Ιουλ 18/ΓΕΝ/Δ1-ΙΙΙ (Εντολή Διενέργειας
Προμήθειας).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την
τιμή (όπως αυτή προκύπτει από τον τύπο που αναγράφεται στο παράρτημα
«Γ» της παρούσας διακήρυξης), για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2)
Ετών και έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(5.000.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π στη νήσο Κύπρο. Η τιμή των
παρεχόμενων καυσίμων θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές
δεν θα γίνονται δεκτές.
2.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΟΧΙ
ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ
ΟΧΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΧΙ

Η πλέον
συμφέρουσα
από οικονομικής
άποψης
προσφορά
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)

Ημερομηνία
αποστολής
για
δημοσίευση
στην
Εφημερίδα
της Ε.Ε.

Τετάρτη
8/08/2018

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο
ΚΗΜΔΗΣ

10/08/2018

3.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από
κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ημερών από την ημερομηνία
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ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.08.2018

12.09.2018

Η ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού καθορίζεται:
α. Η 18.09.2018 (ημερομηνία)
β. Ημέρα Τρίτη(ημέρα)
γ. Ώρα 9:00 π.μ. (ώρα)
5.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12.09.2018
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο
χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο
διαφορετικό από την διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος και μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται
αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, ήτοι στις 18.09.2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 9:00 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Β» (Γενικοί
Όροι Διακήρυξης Διαγωνισμού) του παρόντος.
8.
Οι απαιτούμενες για την προμήθεια πιστώσεις για την διετή διάρκεια της
Συμφωνίας Πλαίσιο θα ανέλθουν στα 5.000.000,00€ (απαλλασσομένου ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων). Οι πιστώσεις θα
διατεθούν από κονδύλια ΚΑΕ 1511 ή 4713 τακτικού προϋπολογισμού ΓΕΝ,
αρμοδιότητας ΓΕΝ/Δ1.
9.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) και λαμβάνοντας
υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου. Οι συμμετέχοντες θα
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πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B». Η
συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο
εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.
10.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τις παρεχόμενες στην εν
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες.
11.
Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού καθώς και η Τεχνική
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των
συμμετεχόντων το διαγωνισμό.
12.
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16.
13.
Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, αυτές
παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική
ημερομηνία, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/16.
14.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
15.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί:
α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr
γ. Στην ιστοσελίδα του Δι@ύγεια.

δ. Στην Κεντρική
κοινοποίηση στα μέλη της.

Ένωση

Επιμελητηρίων

Ελλάδος,

για

ευρεία

16.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ
της ΕΕ και θα αναρτηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον 48 ωρών από την
ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ στη
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στη
διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της
ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα
έγγραφα του διαγωνισμού).
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17.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω
παραρτήματα και προσθήκες αυτών που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
α. «Στοιχεία Προμηθευτέου Υλικού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
β. «Γενικοί Όροι Διαγωνισμού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
γ. «Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
δ. «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ε. «Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
στ. «Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
18.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα
επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους
υποψηφίους Προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των
προσφορών τους.
19.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη
συμμετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα.
20.
Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνωμόνων
που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται μετά από
αίτημα της διενεργούσας το διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).
21.
H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο
οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για
δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα και τα παραρτήματά της.
22.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4129/13, μετά την έκδοση της
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύμβασης διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που τυχόν συνάπτεται είναι
άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε ενδεικτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο
αρμόδιο Κλιμάκιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3060/02, μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου και εφ’ όσον αυτός αποβεί θετικός, η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί
μετά την άπρακτη συμπλήρωση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία, στη διάρκεια της οποίας μπορεί
να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου από όποιον έχει
έννομο συμφέρον.
23.
Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο
(ΟΕΠΝ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του.
-6-
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24.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό
την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από εισήγηση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Αθήνα, 01 Αυγούστου 2018
Υποναύαρχος Ι. Παξιβανάκης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ1, ΔΚΕ, ΔΚΔ
-7-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
- ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ,
keeuhcci@uhc.gr.
Αποδέκτες για Πληροφορία
- ΔΔΜΝ

-8-

Ακαδημίας

6,

10671

Αθήνα,
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2 - ΙΙ
1 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.602.2/23/ 284311 /Σ.2100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Καύσιμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φορέας Προορισμού

09134100-8
Ως προσθήκη «Ι» του παρόντος

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη
Βαρύνει Π/Υ
Φορέα Π/Υ

Ως Προσθήκη «Ι» του παρόντος
ΧΛΤ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Γ» της
παρούσης
5.000.000,00€
Λειτουργικό Προϋπολογισμό ΓΕΝ ετών 2018-2019 ΚΑΕ
1511/4713

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ως Παράρτημα «Γ» της παρούσης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως Παράρτημα «Γ» της παρούσης
(Κωδικός Nuts)
(ΚΥΠΡΟΣ Γεωκωδικός NUTS CY000)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6,26832% (Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
και ΑΕΠΠ)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος
(ήτοι 1%). Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εξαιρούνται
μόνο από την εν λόγω κράτηση.
Πλωτάρχης (Ο) A. Παχιαδάκης ΠΝ
B. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Προσθήκη «Ι» : Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

18PROC003557984 2018-08-10

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» ΣΤΟ Φ.602.2/23/ 284311 /Σ.2100
ΠΙΝΑΚΑΣ
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ ΕΟ Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ
KAYΣΙΜΑ
MARINE GAS OIL MGO, DMA του
ISO 8217 με 0,1% max. Sulfur, 0,876
kg/l max. Density, 1,7-4,3 mm2/s
Viscosity, 0,005 % max. Ash, 0,30 mg
KOH/g max. Acid Number

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (XΛΤ)

10.000

H ποσότητα είναι ενδεικτική καθόσον πρόκειται για χρηματιστηριακό προϊόν.
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
01 Αυγ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Γενικά – Αντικείμενο Διαγωνισμού
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται
από τις διατάξεις των σχετικών νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως
σώμα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.
2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη Συμφωνίας
Πλαίσιο δύο (2) ετών, με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π. στη
Νήσο Κύπρο ως πίνακας προμηθευτέου υλικού προσθήκης «Ι» παραρτήματος
«Α» της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Γ».
Άρθρο 2
Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
(Άρθρα 92,93,94,95 και 96 Ν.4412/16)
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται
να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στην υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» και στο Ν.4412/16 .
2. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλουν εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προσφορά
τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην υπ’
αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’
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1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
3. Οι Προσφορές (επισυναπτόμενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή ως κατωτέρω:
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά» και
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς
υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου
.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον
υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά
στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό
φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ.
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται
αντίγραφα των πρωτοτύπων.

18PROC003557984 2018-08-10
Β-3

6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων
αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν
επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις
και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14.
7. Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή
επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
8. Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα
φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄
74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται
υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός
έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον
5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει
κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή
άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην
ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του
οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά
σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά
οικονομικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με
απόδειξη.
10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση
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ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
11. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς
12. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:
α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση είτε της συμφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύμβασης,
πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.
β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
15. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.
16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο
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υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.
17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά
την τυχόν διευκρίνησή / συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
(Άρθρο 93, Ν.4412/16)
1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του
ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα
δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή
αρχείου .pdf.
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι
(διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια
καθορίζονται στο άρθρο 5, Ν.4412/16):
α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό
προβλέπεται με το άρθρο 79 του Ν.4412/16.
3. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω
διαδικασία:
α. Η αναθέτουσα αρχή:
(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα
πεδία)
μέσα
από
την
ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.
(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει
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εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf).
(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι
αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).
Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.
(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο
.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το
ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα
αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το
ΕΣΗΔΗΣ.
(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη
μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος
εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλομετρητή.
(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν
το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο
και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε
με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση
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(«ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el).

δημιούργησε

4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
5. Το ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16, αφορά ιδίως:
α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά,
μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ, χωρίς να απαιτείται η
υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως
αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ, αρκεί η δήλωση /
υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με
τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα
δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
(Άρθρο 94, Ν.4412/16)
1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει και τα
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παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Το πιστοποιητικό κατά ΙSO 9001 ή το ισχύον πρότυπο της σειράς
AQAP, σχετικό με την εμπορία καυσίμων σε πλοία.
β. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται τα εξής :
(1) Υφίσταται η δυνατότητα υλοποιήσεως του συνόλου των
καθοριζομένων από τα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.
(2)
Η προέλευση (χώρα, εργοστάσιο) ως και τα στοιχεία
αναγνώρισης των προσθέτων που ενισχύουν τα προσφερόμενα καύσιμα με
επισύναψη σ’ αυτές σχετικών προσυμφώνων ή δηλώσεων με τα εργοστάσια
παραγωγής των προσθέτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδοθείσες οδηγίες.
3. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) (εφόσον απαιτούνται) υποβάλλονται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15
της υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, εφόσον
αυτό απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, θα απορρίπτονται.
5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση
οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς
(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16)
1.
Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το είδος πρέπει να προκύπτει με
σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη
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σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήματος
και στην παραγράφου 3 του παραρτήματος «Γ» (Ειδικοί Όροι) της
παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική
προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου
κατακύρωσης.
2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική
Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος (και συνυποβάλλοντας το επιπλέον δικαιολογητικό
παραγράφου 3 του παραρτήματος «Γ» της παρούσας) . Στη συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
3. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς
4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
5. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
6. Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την
ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι
δεσμευτικές για τov προμηθευτή.
7. Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και
δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της
προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του προς προμήθεια είδους και τον
επιθυμητό τρόπο πληρωμής.
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Άρθρο 6
Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών
(Άρθρο 21, Ν.4412/16)
1. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί διαγωνιζόμενοι.
2. Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’
όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας
της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της
εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε
διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν
δεσμεύεται για την τήρησή της.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45)
και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34).

Άρθρο 7
Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών
(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16)
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση /
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διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
79 και 102 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
(Άρθρο 100, Ν.4412/16)
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
(φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιημένο
στο σύστημα αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των
προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη
διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα.
β. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους
φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά
των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο
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αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία μονογράφει και σφραγίζει
ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των
τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
δ. Κατόπιν, το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό
αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω
πρακτικό σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (μέσω του πεδίου
«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ).
ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα
ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών.
στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο
συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από
το σύστημα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς
που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία
αποσφράγισης, μονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, με τα έντυπα
δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών
προσφορών.
ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής το αρμόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι
των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο
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κατακύρωσης. Έπειτα το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό για
την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των εν λόγω οικονομικών προσφορών,
για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο
υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή.
η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.
θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι,
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο ,
εντός προθεσμίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να
υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των, σε
χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι μειοδότης/ες προβούν
σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική
προθεσμία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενημερώσει/ουν εγγράφως
μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την
ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τους, τόσο
ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική
αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της
προθεσμίας.
ια. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
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ιβ. Η
διαδικασία
ελέγχου
των
παραπάνω
δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.
ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της αποσφράγισης των
δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής
προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών μπορεί να διαφοροποιηθεί
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιμώντας την πορεία της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, για την έκδοση απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού στο Σύστημα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά
την ημερομηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι
συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί
και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την
άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών.

18PROC003557984 2018-08-10
Β - 15

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά μόνο κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάδειξη
του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να
υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά
τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη /
συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ.
3.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ,
όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον παρόντα
διαγωνισμό.
4.
Κατά τον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του
Ν.4412/16 και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί
στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος.
5.
Επιπροσθέτως, και λαμβανομένου υπόψη ότι το προϋπολογιζόμενο
κόστος παρόντος διαγωνισμού είναι άνω του 1.000.000,00€, καθώς και της
παραγράφου 10 του άρθρου 375 του ν.4412/16, εφόσον ο εν λόγω
προσφέροντας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που συμμετέχει στην διαγωνιστική
διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε
μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για
μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα εξής:
(α) Εάν είναι ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το
ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις συναφώς
καθοριζόμενες προϋποθέσεις.
(β) Εάν είναι αλλοδαπή και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε
ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του
του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις συναφώς
καθοριζόμενες προϋποθέσεις.
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6.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο/α ή πιστοποιητικό/ά ή όπου το/α έγγραφο/α ή το πιστοποιητικό/ά αυτό/ά
δεν καλύπτει/ουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος
διαγωνισμού, 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές
παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπου
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού.
7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
μέσο).
9. Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε
αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των
παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους
αυτούς.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
11. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα
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στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10
Απόρριψη Προσφορών
(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16)
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη
κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16.
Άρθρο 11
Χρόνος συνδρομής Όρων Συμμετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές
(Άρθρο 104, Ν.4412/16)
1. Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16.

Άρθρο 12
Κατακύρωση – Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
(Άρθρο 105, Ν.4412/16)
1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία
υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
σύμβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με την
επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η
χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την
οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστελλόμενου
εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων
βοηθημάτων.
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2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα
εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4129/13, και
γ. κοινοποίησή

της

απόφασης

κατακύρωσης

στον

προσωρινό

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Άρθρο 13
Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαισίου
(Άρθρο 39, Ν.4412/16)
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η
συμφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συμφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην
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παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα.
2. Η αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον
διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο σύμβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
3. Η συμφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της
από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για
ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους
συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας
πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.
4. Το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Άρθρο 14
Διαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συμβάσεων
1.
Κατά το χρόνο υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν
εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών που θα πραγματοποιηθεί.
2.
Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον
επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΑΥ), με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την
κάθε παραγγελία των ειδών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους μειοδότη/ές
που έχουν υπογράψει την συμφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν
για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται
στην απόφαση ανάθεσης.
3.
Το κείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται
στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα.
4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16.
Άρθρο 15
Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)

1.
Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ειδικούς όρους που περιγράφονται
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στα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται
από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
2.
Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του ΓΕΝ/Δ1.
3.
Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει
απευθείας προς ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, με κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα
(ΓΕΝ/Δ1) και την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά /
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δαπάνης.
4.
ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και
διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωμής
(ΔΤΠΝ,) για την εξόφληση του αναδόχου.
5.
Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του
Άρθρο 16
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)

1.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την
παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες
διατάξεις.
2.
Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου
υλοποιείται με συνεργασία του προμηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση
των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για
την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά.
3.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί με την
παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει
μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί.
Άρθρο 17
Εγγυητικές Επιστολές
(Άρθρο 72, Ν.4412/16)
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).
2.
Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα Διαγωνισμό για την σύναψη
συμφωνίας πλαισίου δεν απαιτείται.
3.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας – πλαισίου:

18PROC003557984 2018-08-10
Β - 21
α. Για την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας - πλαισίου, o πάροχος
των καυσίμων είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 0,5%, επί της συνολικής αξίας
(άνευ ΦΠΑ) της συμφωνίας-πλαίσιο.
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος
από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας πλαίσιο.
γ. Η εγγύηση αποδεσμεύεται κατ’ έτος (μετά από ανάλογο αίτημα του
αναδόχου), ισόποσα και αναλογικά, επιστρεφόμενη στον πάροχο υπηρεσιών μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ
των συμβαλλομένων.
4.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης:

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, θα ζητηθεί από
τον ανάδοχο να καταθέσει υποχρεωτικά έως την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του.
β. Ο χρόνος ισχύος ανωτέρω εγγυητικής επιστολής θα είναι
τουλάχιστον δύο μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της
εκτελεστικής σύμβασης.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
5.

Εγγυητική προκαταβολής:

α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 1δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται
με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
γ. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής η αντισυμβαλλόμενη
εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία την προβλεπόμενη από το
νόμο εγγυητική επιστολή για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της
ανωτέρω ημερομηνίας και στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η εγγυητική
επιστολή για την λήψη της προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης μετρά από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 18
Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά την Πληρωμή του
Αναδόχου
(Άρθρο 200, Ν.4412/16)

1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση
του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό της εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών
Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάλματα
Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), εντός τριάντα (30) ημερών από
την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων
δικαιολογητικών.
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του
υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής
κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής
αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση
της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ) του
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ.
2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές
παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.
4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω
τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο
συμβατικός τρόπος πληρωμής.
5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά
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πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του
Ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
6. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από
επιτροπή που θα καθορισθεί με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΚΔ ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το
άρθρο 208 του Ν.4412/16.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα
διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και
την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
7. Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
8. Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Άρθρο 19
Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου
(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)
1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του
Ν.4412/16.
2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του
οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας,
που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο 204 του Ν.4412/16.

Άρθρο 20
Προδικαστικές Προσφυγές
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη Συμφωνία Πλαίσιο 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, 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.
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, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα
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στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 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 προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
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 χρήστες - 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 άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Άρθρο 21
Παρακολούθηση Σύμβασης
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)
1. Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του
ΠΝ που παραλαμβάνει τα προς προμήθεια υλικά από επιτροπή που ορίζεται από
αυτή.
2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα
αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
Άρθρο 22
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
(Άρθρο 129, Ν.4412/16)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν
ρυθμίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής
εφαρμόζονται:
α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16.
β. Οι όροι της Σύμβασης.
γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 23
Υπεργολαβία
(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16)
1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρμοδιότητες των υπεργολάβων δεν
αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε
κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο
άρθρο 131 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 24
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16)
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή
σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με
εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν1497/1984 (Α΄188).
Άρθρο 25
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς
δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής
τους.
2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία
έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό
του συστήματος (Α/Α Συστήματος).
3. Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
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άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16.
Άρθρο 26
Λοιποί Όροι
1.
Η παρούσα διακήρυξη η συμφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές
συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας
διακήρυξης και της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.
2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
5. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για
δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα.
6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.
7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.
8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
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εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Προσθήκη «Ι» Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών

18PROC003557984 2018-08-10
Β - 30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
01 Αυγ 18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100
Πίνακας Περιεχόμενου Προσφορών
α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος
παραρτήματος)
Α/Α

1.

Δικαιολογητικό

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό
προβλέπεται με το άρθρο 79 του

Απαίτηση
Ψηφιακής
Υπογραφής

Απαίτηση
Μετάφρασης
στα Ελληνικά

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ν.4412/16.
β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος)
Α/Α

1.

Δικαιολογητικό

Τα δικαιολογητικά παραγράφου 2
άρθρου
4
του
παρόντος
παραρτήματος (Β)

Απαίτηση
Ψηφιακής
Υπογραφής

Απαίτηση
Μετάφρασης
στα Ελληνικά

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 2 και 4 του
παρόντος παραρτήματος.
γ. Οικονομική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος)
Α/Α

1.

Δικαιολογητικό

Πλέον της συμπλήρωσης της
αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας
απαιτείται η υποβολή των

Απαίτηση
Ψηφιακής
Υπογραφής

Απαίτηση
Μετάφρασης
στα Ελληνικά

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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κατωτέρω στοιχείων υπό τη
μορφή
Δήλωσης
(σε
επιπρόσθετο αρχείο υπό τη
μορφή pdf):
α.
Χρόνος
ισχύος
της
προσφοράς
β. Συμφωνία Χρόνου Παράδοσης
Ειδών ως παράγρ. 8 και 9 του
παραρτήματος
«Γ»
της
παρούσας διακήρυξης.
γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής
(βλ.
άρθρο
17
παρόντος
παραρτήματος)
δ. Αναλυτική Προσφορά ως
παραγρ. 3 του παραρτήματος
«Γ» της παρούσας διακήρυξης
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)
δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήματος)
Α/Α

Δικαιολογητικό

Απαίτηση
Ψηφιακής
Υπογραφής

Απαίτηση
Μετάφρασης
στα Ελληνικά

Απαίτηση
Θεώρησης

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(i) Οι Έλληνες Πολίτες
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει
τελεσίδικη απόφαση εις βάρος
του ίδιου του οικονομικού φορέα
για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην παρ.
1
άρθρου 73 του Ν.4412/16.
Συμφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ.
Εγκυκλίου
9941//07-0415/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣ
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Η ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι
δυνατή η έκδοση αντιγράφων
ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά
(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή)
από τις Υπηρεσίες τήρησης των
σχετικών δελτίων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση
που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό
τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
2.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά
περίπτωση
δικαστικής
ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία
της
ως
άνω
ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης
ή
τελεί
υπό
αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια
διαδικασία,
προβλεπόμενη
σε
εθνικές
διατάξεις νόμου.
4.

5

Πιστοποιητικό
/
βεβαίωση
(σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 80 του Ν.4412/16),
του
οικείου
επαγγελματικού
μητρώου, από το οποίο να
προκύπτει
η
κάλυψη
της
απαίτησης για εγγραφή στο
οικείο εμπορικό μητρώο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό από την αρμόδια
Διέυθυνση
Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης
της
προθεσμίας
υποβολής
προσφοράς.
(προς
κάλυψη
περίπτωσης γ παραγρ. 2 του
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως
προστέθηκε με το άρθρο 39 του
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(ii) Αλλοδαποί
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
ελλείψει
αυτού,
ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω
οικονομικός
φορέας,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου
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πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις
βάρος του ίδιου του οικονομικού
φορέα, για κάποιο αδίκημα από
τα αναφερόμενα στην παρ. 1
άρθρου 73 του Ν.4412/16.
2.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά
περίπτωση
δικαστικής
η
διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία
της
ως
άνω
ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής
εν λόγω δικαιολογητικών, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης
ή
τελεί
υπό
αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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παρόμοια
προβλεπόμενη
διατάξεις νόμου.
4.

5

διαδικασία,
σε
εθνικές

Πιστοποιητικό
/
βεβαίωση
(σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 80 του Ν.4412/16),
της αρμόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει η κάλυψη
της απαίτησης για εγγραφή στο
οικείο εμπορικό μητρώο ή
ισοδύναμη
επαγγελματική
οργάνωση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό από την αρμόδια
Διέυθυνση
Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης
της
προθεσμίας
υποβολής
προσφοράς.
(προς
κάλυψη
περίπτωσης γ παραγρ. 2 του
άρθρου 73 του ν.4412/16, ως
προστέθηκε με το άρθρο 39 του
ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται
ανωτέρω, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό
μπορεί
να
αντικαθίσταται
από
ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις
χώρες
όπου
δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
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από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου
ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της
χώρας
όπου
είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες
αρχές παρέχουν (σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 80
του Ν.4412/16), όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία
αναφέρεται
ότι
δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά που απαιτούνται
για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις απαιτήσεις του
παρόντος
διαγωνισμού.
Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες
μέσω
του
επιγραμμικού
αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e – Certis).
(iii) Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ημεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία
και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
ελλείψει
αυτού,
ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν

ΟΧΙ (για
ημεδαπά
Ν.Π.)
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ (για
αλλοδαπά
Ν.Π.)
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υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις
βάρος του ίδιου του οικονομικού
φορέα
ή
οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην παρ.
1
άρθρου 73 του Ν.4412/16.
2

3

Λοιπά
κατά
περίπτωση
(αναφορικά με ημεδαπά ή
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
δικαιολογητικά, ως αναγράφονται
ανωτέρω.
Εφόσον
ο
εν
λόγω
προσφέροντας είναι Ανώνυμη
Εταιρεία, που συμμετέχει στην
διαγωνιστική
διαδικασία
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή
ένωση
προσώπων
ή
σε
οποιαδήποτε μορφής οντότητα,
είτε
για
το
σύνολο
της
προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε
για μέρος αυτής, απαιτείται να
προσκομίσει
μαζί
με
τα
ανωτέρω
δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα εξής:
(α) Εάν είναι ελληνική, τα
δικαιολογητικά
που
προβλέπονται από το ΠΔ 82/96
(ΦΕΚ Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση
των
μετοχών
Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του
ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις
συναφώς
καθοριζόμενες
προϋποθέσεις.
(β) Εάν είναι αλλοδαπή και
ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i)
και δ(ii).

ΟΧΙ (για
ημεδαπά
Ν.Π.)
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (για
αλλοδαπά
Ν.Π.)

ΝΑΙ
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μη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του
ν.3310/05 και του άρθρου 8 του
ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις
συναφώς
καθοριζόμενες
προϋποθέσεις.
Παρατηρήσεις:
(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα
δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην
επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη
μορφή, πρέπει να είναι:
(ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
1 του Ν.4250/14.
(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες
υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
Ν.4250/14.
(ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
(3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου
δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήματος.

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2- ΙΙ
01 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Τα προς προμήθεια καύσιμα, θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές
ανάγκες των Π. Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
2.
Τα καύσιμα πρέπει να προέρχονται από κλάσματα αργού
πετρελαίου. Η ημερομηνία παραγωγής δεν θα υπερβαίνει το τρίμηνο από την
ημερομηνία παράδοσης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
3.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή (Χαμηλότερη τιμή). Η προσφερόμενη τιμή, βάσει της οποίας θα
διενεργηθεί ο διαγωνισμός, καθορίζεται όπως αυτή διαμορφώνεται από τον μέσο
όρο των τιμών τεσσάρων (4) ημερών, προ της ημέρας παραλαβής του καυσίμου,
ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσης (βυτιοφόρο ή φορτηγίδα), ημερομηνία και
ώρα παράδοσης και σύμφωνα με τον τύπο:
(HIGH/FOB/MED/MGO-DMA 0.1% (Genova- Laverna) + PREMIUM) X (EURO/$)
σε EURO / MT, όπου:
HIGH/ FOB/MED/MGO-DMA 0.1% (Genova- Laverna) : 4 δημοσιεύσεις στο δελτίο
τιμών Platts πριν την ημέρα παραλαβής ($/MT)
EURO/$: Ισοτιμία EURO/$ της ΕΚΤ, 4 ημερών πριν την παραλαβή.
Επομένως η αναδειχθείσα τιμή, θα προκύψει από την ελαχιστοποίηση του
β’ προσθετικού παράγοντα στον ανωτέρω τύπο, καθ’ όσον οι λοιποί παράγοντες
του τύπου είναι ΣΤΑΘΕΡΟΙ (δηλ. η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί επί του
παράγοντα PREMIUM).
Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στο πεδίο της οικονομικής
προσφοράς) θα συνυποβληθεί αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή, ως
ανωτέρω τύπος, και ιδιαίτερα του παράγοντα PREMIUM, βάση της οποίας
θα αναδειχθεί ο μειοδότης.
4.
Οι ποσότητες του Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού (προσθήκη «Ι» του
παραρτήματος «Α» της παρούσας Διακήρυξης) είναι ενδεικτικές καθόσον
πρόκειται για χρηματιστηριακό προϊόν. Το σύνολο της αξίας του καυσίμου δεν θα
υπερβεί το προϋπολογιζόμενο κόστος παρόντος διαγωνισμού.
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Η προμήθεια δεν είναι διαιρετή διότι καλύπτει στο σύνολό της συγκεκριμένο είδος
καυσίμου. Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
5.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα εγκρίνονται από τον
εκάστοτε Ε.Ο.Ε. οι επιμέρους κατακυρωτικές αποφάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες
του ΠΝ, και θα υπογράφονται αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις με τους ίδιους
όρους της Συμφωνίας – Πλαισίο.
6.
Το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας καυσίμου
συνολικής αξίας μικρότερης της αρχικής προϋπολογισθείσας αξίας, αναλόγως
διατιθέμενων πιστώσεων και επιχειρησιακών απαιτήσεων.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
7.
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων ποιότητας DMA του ISO 8217
με μέγιστη περιεκτικότητα θείου 0,1% κ.β., μέγιστη πυκνότητα 0,876 kg/l, ιξώδες
1,7-4,3 mm2/s, μέγιστη περιεκτικότητα τέφρας 0,005 % κ.β. και μέγιστη ολική
οξύτητα 0,30 mg KOH/g (MGO, DMA, 0,1% max. Sulfur, 0,876 kg/l max. Density,
1,7-4,3 mm2/s Viscosity, 0,005 % max. Ash, 0,30 mg KOH/g max. Acid Number).
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
8.
Αναλόγως επιχειρησιακών αναγκών. Η παράδοση θα γίνεται
τμηματικά οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (24 ώρες το εικοσιτετράωρο) απαιτηθεί,
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, επισήμων ή μη.
9.
Σε κάθε περίπτωση θα υφίσταται η δυνατότητα παράδοσης 50 ΧΛΤ
προϊόντος μετά από 24ωρη έγγραφη προειδοποίηση.
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
10.
Το καύσιμο, θα παραδίδεται τμηματικά σε λιμένες Ν. Κύπρου. Η
παράδοση θα γίνεται με χρήση Βυτιοφόρων οχημάτων ή πετρελαιοφορτηγίδας,
αναλόγως επιχειρησιακών αναγκών. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως περί
του τρόπου από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
11.
Η απαιτούμενη, συνολική για την προμήθεια πίστωση θα ανέλθει στο
ποσό των πέντε εκατομμυρίων 5.000.000,00 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ και Φόρων
και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων θα διατεθεί από πιστώσεις ΚΑΕ 1511 και
ΚΑΕ 4713, Π/Υ ΓΕΝ αρμοδιότητος ΓΕΝ/Δ1-ΙΙΙ, αρχομένης από το έτος υπογραφής
της σύμβασης πλαίσιο και για τα επόμενα δύο (2) συμβατικά έτη. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται κρατήσεις και έξοδα Τραπέζης. Για την ενεργοποίηση
προμήθειας θα αιτείται με μέριμνα οικείου χειριστή πιστώσεων η έκδοση
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Αποσπάσματος Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) πριν από κάθε επιμέρους
κατακυρωτική απόφαση για την υλοποίηση εκάστης εκτελεστικής σύμβασης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12.

Η εξόφληση - πληρωμή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με :
α. Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα μέσω ΔΤΠΝ.

β. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (αναφορικά με
αλλοδαπές εταιρείες).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
13.

Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.

ΜΤΝ
: 4%
ΕΛΟΑΝ
: 2%
Χαρτόσημο (3% επί ΜΤΝ)
: 0,12%
ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΜΤΝ)
: 0,024%
ΑΕΠΠ
: 0,06%
Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)
: 0,0018%
ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)
: 0,00036%
ΕΑΑΔΗΣΥ
: 0,06%
Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)
: 0,0018%
ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ) : 0,00036%
Σύνολο
: 6,26832%

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% για προμήθεια υλικών επί
της καθαρής αξίας, σύμφωνα με Ν.4172/2013 (Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
εξαιρούνται μόνο από την εν λόγω κράτηση).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
14.
Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται από
το έκαστο πλοίο παραλαβής μέσω της επιτροπής παραλαβής των καυσίμων σε
κάθε τμηματική παράδοσή τους.
15.

Τυχόν έξοδα ανωτέρω ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

16.

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για:

18PROC003557984 2018-08-10
Γ-4

α.
Την ποιοτική διασφάλιση και την προσκόμιση των σχετικών
επισήμων εγγράφων ότι τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου επτά (7).
β.
Την
εξασφάλιση
δυνατότητας
υλοποιήσεως
των
καθοριζομένων / περιεχομένων στη σύμβαση.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
17.
Επίσης για λόγους διασφάλισης ποιότητας, τα παραλαμβανόμενα
καύσιμα θα πρέπει:
α.
Να είναι προσφάτου παραγωγής και να θεωρούνται
αποδεκτά μόνο εφόσον έχουν παραχθεί εντός τριμήνου από την ημερομηνία
παράδοσης.
β.
Να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους στις
δεξαμενές από τα παρακάτω έγγραφα (αρμοδίως υπογεγραμμένα):
(1)
Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
(2)
Δελτίο χημικής ανάλυσης / πιστοποιητικό, όπου θα
αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως, ή επανελέγχου του προϊόντος, εφόσον
προβλέπεται.
(3)
SAFETY DATA SHEET (Δελτίο οδηγιών ασφαλούς
χρήσης του υλικού).
18.
Πέραν του δικαιώματος που έχει η υπηρεσία, για επιβεβαίωση της
ποιότητας του παραδοθέντος προϊόντος σύμφωνα με απαιτήσεις – προδιαγραφές,
ο προμηθευτής υποχρεούται (εφόσον απαιτηθεί) για τη διενέργεια επανελέγχου,
προκειμένου να καθορίζονται νέα χρονικά όρια χρήσης – λήξεως ορίου ζωής,
στην περίπτωση που οι προμηθευθείσες ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί στους
αντίστοιχους αρχικούς χρόνους.
Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Β. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
01 Αυγ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης

……………………………..

Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
1
Φορέα ).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ……………………………………………………………………….. 4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................………………………………….., ή

πατρώνυμο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
7
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης 8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
O χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης

……………………………..

Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Φορέα 1).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ……………………………………………………………………….. 4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................………………………………….., ή

πατρώνυμο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 5/ της υπ αριθ ..... συμφωνίας
πλαίσιο “(τίτλος συμφωνίας πλαίσιο)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
2
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........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες 7 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης 8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
B. Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
O χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
01 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ. ….. /18
Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση των Π. Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο
Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο συνάπτεται και υπογράφεται μεταξύ των:
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Αθήνα σήμερα την
υπογράφοντες:

……………, ημέρα …………. του έτους 2018 οι

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου
ΓΕΝ ……………………………., που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το
Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. ……………………………………,
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία ………………., που
εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………….., κάτοικο ………………, οδού
………………., Τ.Κ. …………… και με αριθμό ταυτότητας ……………, ενεργώντας
σύμφωνα με την από ……………. ……………………………………, και στα επόμενα
θα αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Προμηθευτής.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο
2.1 Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παρέξει η εταιρεία, στα πλαίσια της
ανατιθέμενης σε αυτήν με τις επικείμενες εκτελεστικές συμβάσεις, είναι η προμήθεια
καυσίμων που θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Π. Πλοίων στην
Ανατολική Μεσόγειο.
2.2 Η προμήθεια ανωτέρω καυσίμων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τα τεύχη της Διακήρυξης …./18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
ΑΡΘΡΟ 3:Συμβατικό Τίμημα
3.1 Συνολικό Τίμημα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), έναντι κόστους / ΜΤ σύμφωνα με την

18PROC003557984 2018-08-10
E-2

προσφορά του Αναδόχου στο Διαγωνισμό …./18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
3.2 Το συνολικό τίμημα:
3.2.1 Συμπεριλαμβάνει κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.
3.2.2. Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α
3.2.3. Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. εφόσον αφορά σε προμήθεια για Πολεμικά Πλοία.
3.2.4. Επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 1% κατά ν.4172/13.
3.3. Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετοι φόροι.
3.4 Το κόστος παραμένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι εξάντλησης
της προϋπολογισθείσας οροφής.
3.5
Η μέγιστη τιμή των καυσίμων ανά χιλιόλιτρο (€/ΧΛΤ) καθορίζεται για κάθε τύπο
καυσίμου σύμφωνα με τον κατώτερο τύπο:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο Ντίζελ (ΝΑΤΟ F-76)
όπου:

ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
HIGH/FOB/MED/MGO-DMA 0.1%
(Genova- Laverna) + PREMIUM) X
(EURO/$) σε EURO / MT,

HIGH/ FOB/MED/MGO-DMA 0.1% (Genova- Laverna) : 4 δημοσιεύσεις στο δελτίο
τιμών Platts πριν την ημέρα παραλαβής ($/MT)
EURO/$: Ισοτιμία EURO/$ της ΕΚΤ, 4 ημερών πριν την παραλαβή
3.6 Για την απόδοση των ανωτέρω όρων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη
διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 4:Κρατήσεις-Φόροι
4.1 Τον προμηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες
κρατήσεις:
Α/Α
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ

Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ
ΜΤΝ
ΕΛΟΑΝ
ΟΓΑ-Χαρτοσήμου επί συνόλου ανωτέρω
κρατήσεων 2,4%
ΕΑΑΔΗΣΥ
Xαρτοσήμο 3% επί κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου
ΑΕΠΠ
Χαρτόσημο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
4
2
0,144
0,06
0,0018
0,00036
0,06
0,0018
0,00036
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ΣΥΝΟΛΟ

6,26832%

4.2.
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 1%
κατά ν.4172/13 (Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εξαιρούνται μόνο από την εν λόγω
κράτηση).
4.3.
Παρακράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ & ΑΕΠΠ: Τμηματικά, με την πληρωμή εκάστοτε
τιμολογίου με μέριμνα του φορέα χρηματοδότησης.
ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές
5.1
Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα «Γ»
της Διακήρυξης …/18/ΓΕΝ/Ε2.
ΑΡΘΡΟ 6: Αρμόδιοι Φορείς
6.1

Αρμόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Δ1
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
Φορέας Χρηματοδότησης (Πιστώσεων): ΓΕΝ/Δ1
Φορέας Πληρωμής: ΓΕΝ/Δ1
Φορέας Παρακολούθησης: ΓΕΝ/Δ1
Φορέας Υποδοχής: Θα καθορίζεται με μέριμνα ΓΕΝ/Δ1
ΑΡΘΡΟ 7: Τόπος Εκτέλεσης

7.1
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Γ» της Διακήρυξης
.../18/ΓΕΝ/Ε2 και τα καθοριζόμενα από τις επι μέρους εκτελεστικές συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 8: Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου
8.1
Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή την εντολή έκαστης προμήθειας και της διάθεσης της απαραίτητης
πίστωσης
με την παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).
8.2
Η Αναθέτουσα Αρχή μόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω
παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση –
εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων.
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8.3
Το κόστος των συνολικά προμηθευτέων καυσίμων του παρόχου, σε καμία
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συμβατική οροφή.
8.4
Η διάρκεια έκαστης εκτελεστικής σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 9: Πιστώσεις
9.1
Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
9.1.1
Από Π/Υ ΓΕΝ ΚΑΕ 1511 και 4713
9.1.2
Εις βάρος Π/Υ ετών …………..
9.1.3
Αρμοδιότητας: Φορέα Χρηματοδότησης.
9.1.4
Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος Κυρίου
Διατάκτη στο όνομα της εταιρείας ή Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(αναφορικά με αλλοδαπές εταιρείες).
9.1.5
Με μέριμνα: ΓΕΝ/Δ1.
ΑΡΘΡΟ 10: Πληρωμές
10.1
Η πληρωμή των εκάστοτε παρεχόμενων προμηθειών, θα εξοφλούνται
σε ευρώ, βάσει των παρακάτω δικαιολογητικών:
10.1.1.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16 με επιτροπή που θα καθοριστεί
με μέριμνα ΓΕΝ/Δ1, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου αντιπροσώπου του.
10.1.2.
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
10.1.3.
Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή.
10.1.4.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη
διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
10.2
Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από
την αρμόδια Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
από τον Ανάδοχο των ανωτέρω δικαιολογητικών.
10.3
Το (τμηματικό) τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, εξήντα
(60) ημέρες από την σύννομη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’
εκάστης πληρωμής στον αρμόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται με
μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας.
10.4
Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος: Βεβαιώνεται με την αποστολή
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωμής.
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10.5
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.
10.5.6.
10.5.7.

Με μέριμνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα:
Πλήρη Επωνυμία Εταιρείας.
Στοιχεία Δικαιούχου (εφόσον απαιτείται).
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας
ΑΦΜ Εταιρείας.
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:
Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος.
IBAN

ΑΡΘΡΟ 11: Δικαιολογητικά Δαπάνης
11.1
Ενταλματοποίηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
11.1.1
Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης
11.1.2
Αντίγραφο της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ ΓΕΝ και εταιρείας
«…………..» και της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.
11.1.3
Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω άρθρου 10.1.1 - 10.1.4.

ΑΡΘΡΟ 12: Ενέργειες για την Πληρωμή
12.1
Εφόσον Απαιτείται, μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα
πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:
12.1.1
Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
12.1.2
Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α.
ΑΡΘΡΟ 13: Χρόνος/Τρόπος Παράδοσης/Παραλαβής Υλικών – Κυρώσεις
13.1 Αναλόγως των επιχειρησιακών αναγκών η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (24 ώρες το εικοσιτετράωρο) απαιτηθεί,
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, επισήμων ή μη.
13.2
Σε κάθε περίπτωση θα υφίσταται η δυνατότητα παράδοσης 50 ΧΛΤ
προϊόντος μετά από 24ωρη προειδοποίηση.
13.3
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16.
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13.4
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με
το άρθρο 207 του ν.4412/16.
13.5
Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση
καθοριζόμενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήματα «Γ» και
«Δ» της διακήρυξης παρόντος διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 14: Ανωτέρα Βία
14.1
Η εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον
Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
14.2
Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία
της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη
περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω
αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 15: Εγγυήσεις
15.1
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Προμηθευτής
κατέθεσε στον εργοδότη, την υπ αριθμ.
εγγυητική επιστολή
χρονικής ισχύος είκοσι έξι (26) μηνών, αξίας ίσης με ποσοστό 0,5% συμβατικού
τιμήματος, ήτοι ……. χιλιάδων (………,00€) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα
επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο
τμήμα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και του χρονικού διαστήματος των δύο
(2) μηνών μετά την λήξη της συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσμευση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.
15.2
Με την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης, απαιτείται κατάθεση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσοστού 5% επί της
συμβατικής τιμής και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού
χρόνου παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 16: Ειδικοί Όροι
16.1
Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα «Γ»
της Διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 17: Λήξη της Συμφωνίας Πλαίσιο
17.1
Χρόνος λήξης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα συμπίπτει με την
ημερομηνία ανάλωσης του συνολικού συμβατικού τιμήματος που καθορίζεται ως
οροφή ή την παρέλευση των δύο (2) ετών από την υπογραφή της (όποιο από τα δύο
επέλθει πρώτο).
ΑΡΘΡΟ 18: Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαφορές-Διαφωνίες
18.1
Η Συμφωνία που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα
Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.
18.2
Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.
ΑΡΘΡΟ 19: Στοιχεία Φορέων
19.1
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
Διεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα.
19.2
Επιχειρησιακός Φορέας:ΓΕΝ/Δ1, τηλ 210 – 6551732, Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, Διεύθυνση Δ1, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 20: Τροποποίηση Συμφωνίας Πλαίσιο
20.1
Η Συμφωνία πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 21: Λοιποί Όροι

21.1
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από το ν.4412/16
και από τα τεύχη της διακήρυξης.
21.2
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθενείς διατάξεις

18PROC003557984 2018-08-10
E-8

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/16.

οποίες

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
…………………………………………
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

Για τον Προμηθευτή
…………………………………………

Για την ακρίβεια
Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Β. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ
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ΣΤ-1

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
01 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/ 23 / 284311 /Σ.2100
ΣΧΕΔΙΟ …….ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε Βάρος της …… Συμφωνίας Πλαίσιο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
« ………………………………………………………………………»
Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση των Π. Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ………… ΕΥΡΩ (€)

Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο συνάπτεται και υπογράφεται μεταξύ των:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα την
υπογράφοντες:

……………, ημέρα …………. του έτους 2017 οι

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου
ΓΕΝ…………………………., που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό
Δημόσιο σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. ……………………………………, κατακυρωτική
απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία ………………., που
εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………….., κάτοικο ………………, οδού
………………., Τ.Κ. …………… και με αριθμό ταυτότητας ……………, ενεργώντας
σύμφωνα με την από ……………. …………………………………………, και στα
επόμενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Προμηθευτής.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Σύμβασης – Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει η προμήθεια …….. …….καυσίμων που θα καλύψουν
άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Π. Πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
2.
Τα παρεχόμενα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της
υπ’αριθμ. ……Συμφωνίας Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικό Τίμημα

2.1

Το συνολικό τίμημα της Προμήθειας ………………., ανέρχεται σε…….

2.2.

Οι υπόλοιποι όροι του άρθρου 3 της προηγηθείσας συμφωνίας πλαίσιο

αναφορικά με το συμβατικό τίμημα εξακολουθούν να ισχύουν.
2.3

Κατατέθηκε στην Υπηρεσία Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής

συμφωνίας(……) και ισχύος …………… μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Λοιποί Όροι
3.

Οι όροι της προηγηθείσας συμφωνίας πλαίσιο ……….. συνεχίζουν να ισχύουν

αναλογικά και για την παρούσα σύμβαση αναφορικά με :
α.

Κρατήσεις-Φόρους

β.

Αρμόδιους Φορείς

γ.

Τόπο Εκτέλεσης

δ.

Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου

ε.

Πιστώσεις - Πληρωμές

στ.

Δικαιολογητικά Δαπάνης
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ζ.

Ενέργειες για την Πληρωμή

η.

Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης

θ.

Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις

ι.

Ανωτέρα Βία

ια.

Ειδικούς Όρους

ιβ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαφορές-Διαφωνίες

ιγ.

Τροποποίηση Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 4ο
Θέση της Παρούσας Σύμβασης σε Ισχύ

4.

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τελικοί Όροι

5.1.

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

5.2.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
5.3.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά o ν. 4412/16,
η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά
του προμηθευτή, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα.
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5.4.

Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε,

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους
συμβαλλομένους σε

δύο (2) αντίτυπα, εκ ων οποίων λαμβάνουν ένα (1) η

αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Για τον Προμηθευτή

…………………………………………

…………………………………………

Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

Για την ακρίβεια
Πλωτάρχης (Ο) Α. ΠαχιαδάκηςΠ.Ν.
Β. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ

