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ΘΕΜΑ: «Ανοιχτός διαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων
κίνησης οχηµάτων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 & 2362/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και
ρύθµιση συναφών θεµάτων».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/07 τ. Α’) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου κλπ».
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση Οργάνωση. Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 τΑ/99) «Ενιαίος φορέας
ελέγχου τροφίµων κλπ»
5. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 , περί << οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών
& άλλες διατάξεις >>
Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24 <<Περί παρακράτησης φόρου
6.
εισοδήµατος>>.
7. Του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) <<Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο>>, όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το Π.∆ 105/2000
8. Tις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας έτους 2010
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για προµήθεια καυσίµων κίνησης.

Αποφασιζουµε
Προκηρύσσουµε ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες πρόσφορες για την
προµήθεια υγρών καυσίµων κινήσεως οχηµάτων των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών της
έδρας της Περιφέρειας , για το χρονικό διάστηµα από 1-3-2010 µέχρι 31-12-2010.
Στην παρούσα απόφαση δύνανται να υπαχθούν όλοι οι φορείς του ∆ηµόσιου. Ο
διαγωνισµός θα γίνει την 22η Φεβρουαρίου 2010 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00
π.µ , δηµόσια στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοίκησης (Β. Ηπείρου 20) µε βάση:
α) Τους γενικούς όρους του αριθµ. 118/07 Π.∆. και
β) τους πιο κάτω ειδικούς όρους.

1. ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ

∆ιάφορα είδη υγρών καυσίµων: α) Βενζίνη (απλή, νέα σούπερ και αµόλυβδη) και
β) Πετρέλαιο κινήσεως προϋπολογισµού 47.400,00 ΕΥΡΩ.
2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Αυτή των κρατικών διυλιστηρίων και των ποιοτικών προδιαγραφών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και των αποφάσεων του Γ.Χ. του
Κράτους
3. ΤΟΠΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών από
1ης Μαρτίου 2010 , µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2010 µε ευθύνη και µέριµνα του
προµηθευτή στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου του.
Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστηµα ισχύος της σύµβασης και πέραν τους δύο ( 2 ) µήνες για το σύνολο των
Υπηρεσιών η µέρους αυτών, µε µονοµερή απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της
Περιφέρειας η του αρµοδίου οργάνου, αν για διάφορους λόγους κάποια ή κάποιες από
αυτές δεν συνάψουν έγκαιρα συµβάσεις για το επόµενο έτος.
Για κάθε µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα , η οποία
δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η
σύµβαση ή που προκύπτει από τη σύµβαση κατ΄αναλογία.

4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή (ποσοστό έκπτωσης επί της
% ) που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα τιµή λιανικής πωλήσεως των
καυσίµων εφ’ όσον το είδος βρίσκεται υπό καθεστώς διατίµησης ή ελεγχόµενου
κέρδους ή θα υπολογίζεται επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής λιανικής πωλήσεως
που θα εφαρµόζονται στην πόλη των Ιωαννίνων την ηµέρα της παράδοσης τους, όταν
οι τιµές βρίσκονται υπό καθεστώς απελευθέρωσης.
Στην τελευταία περίπτωση και εφ’ όσον τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά
(ακραίες περιπτώσεις ) αυτές δεν θα υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης
τιµής αλλά θα λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη (ανώτερη τιµή).
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και
τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε
προµηθευτή µε χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη περίπτωση που η σχέση της
απόστασης από την έδρα της (Β. Ηπείρου 20) µε το πρατήριο του προµηθευτή
είναι συµφέρουσα.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα των παραληπτών
σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών.

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το
Νόµο κρατήσεις .
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Περιφέρεια Ηπείρου.
Οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου κατάπτωσης εγγύησης καλής
εκτέλεσης κρατήσεως υπέρ τρίτων υπόκειται στο αναλογούν τέλος χαρτοσήµου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
7. ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή
συµµετοχής σύµφωνα µε το Π.∆ 118/07 Κ.Π.∆ , µίας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων εκ ποσοστού 5% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας του είδους µε Φ.Π.Α και θα πρέπει να ισχύει για (150)
εκατόν πενήντα ηµέρες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού .
Σε περίπτωση κατακύρωσης η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µε
άλλη διπλάσιου ποσού ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
8. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Π.∆ 118/2007 του Κ.Π.∆ ( ΦΕΚ 150 /τ. Ά)
1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά τους, τα εξής :
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συµµετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, − δεν
τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου καταστάσεις, − είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, − είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4)
του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, − δεν τελούν
σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει,
σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19
παρ.6 του παρόντος:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
(2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2
του παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 3190 υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄
και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της
έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1)
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις
προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: −
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. − Εφόσον πρόκειται για

διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπόµενων ορίων της περ.
ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
4. Η µη έγκαιρη και προσήκωσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
παρόντος συνιστά λόγω αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο είναι περιοριστική.

9. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών η 10 .00 π.µ ώρα της 22 ης Φεβρουαρίου 2010
ηµέρα ∆ευτέρα
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέλθουν στην υπηρεσία µας µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 2:30 µµ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα (1) αντίγραφο µέσα σε καλά σφραγισµένο
κυρίως φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς.
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ήτοι:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
γ) Ο λόγος υποβολής της προσφοράς
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Α) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς
και η εγγύηση συµµετοχής.
Β) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς για το κόστος προµήθειας των
καυσίµων (µε ΦΠΑ) τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι
οικονοµικής προσφοράς θα είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες , διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών και παρουσία των ενδιαφεροµένων .
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη , ή σε ηµεροµηνία & ώρα που
θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες
Η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία.
α) Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και µονογράφονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά συµµετοχής κατά φύλλο.
β) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης µονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή.
γ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν µετά την εξέταση
όλων των δικαιολογητικών.
δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές δε θα αποσφραγιστούν αλλά θα
επιστραφούν στους συντάκτες τους µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από τη επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την επόµενη της λήξης της διενέργειας του
διαγωνισµού δηλ από την λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους που είναι διαφορετικοί προκειµένου
να αξιολογηθούν.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

10. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν για (120) εκατόν είκοσι ηµέρες από τη διενέργεια του
διαγωνισµού.
Ο διαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί προµηθευτής είναι υποχρεωµένος εντός
χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από της κοινοποιήσεως της απόφασης
κατακύρωσης του αποτελέσµατος να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της
σχετικής σύµβασης καταθέτοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
διαφορετικά η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου.

11 . ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Στο πρόγραµµα προµήθειας µπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε ∆ηµόσια Υπηρεσία
ενδεχοµένως να ιδρυθεί, η να απαλλαγεί της υποχρέωσης αυτής, εφόσον προκύψουν
ειδικοί λόγοι.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µείωσης ή αύξησης της αξίας των υπό προµήθεια
καυσίµων εφόσον διαφοροποιηθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών.
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί α) στη Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως,
β) Ναυτεµπορική γ)7 HΜΕΡΕΣ δ) Ελευθερία & ε) Ηπειρωτικός Αγών .
Η παρούσα θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
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