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2018/S 245-562341

Προκήρυξη σύµβασης

Προµήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τµήµα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής

∆ήµος Τρικκαίων

Ασκληπιού 18

Σηµείο(α) επαφής: ∆ήµος Τρικκαίων - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών - Τµήµα

Προµηθειών και Αποθηκών

Υπόψη: κα. Εξάρχου Μαρίκα, κα. Ευθυµίου Παναγιώτα

421 31 Τρίκαλα

ΕΛΛΑ∆Α

Τηλέφωνο: +30 2431351213/203

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mexarchou@trikalacity.gr

Φαξ: +30 2431351219

∆ιεύθυνση(-εις) στο ∆ιαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.trikalacity.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής:

www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: Στο (στα)

προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα

(συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και

για το δυναµικό σύστηµα αγορών) είναι διαθέσιµα από: Στο (στα)

προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται: Στο (στα)

προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3) Κύρια δραστηριότητα

Άλλη: Ο.Τ.Α.

I.4) Ανάθεση της σύµβασης για λογαριασµό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

ναι

Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρικκαίων»

Γαριβάλδη 8

421 31 Τρίκαλα

ΕΛΛΑ∆Α

Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρικκαίων»

Γαριβάλδη 8

Τρίκαλα

ΕΛΛΑ∆Α
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Τµήµα II: Αντικείµενο της σύµβασης

Πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

Τµήµα αριθ: 1 Ονοµασία: Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των

II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των νοµικών του

προσώπων, έτους 2019 - 2020.

II.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Προµήθειες

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Τρίκαλα.

Κωδικός NUTS EL611

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό

σύστηµα αγορών (∆ΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών

1.4) Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της

σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια πετρελαιοειδών (καυσίµων

κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης), για τον ∆ήµο Τρικκαίων και τα νοµικά

του πρόσωπα:

α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και

β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09134100, 09130000, 09135100, 09132100

II.1.7) Πληροφορίες για τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων

(Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8) Τµήµατα

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τµήµατα

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

1.3) Στοιχεία διαδικασίας - χρηµατοδότηση

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια

δεκατέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά χωρίς Φ.Π.Α. (946 214,97 EUR)

ήτοι ένα εκατοµµύριο εκατόν εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και

πενήντα τέσσερα λεπτά (1 173 306,54 EUR), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά ο πρὁπολογισµός κάθε πακέτου/οµάδας ανά Κ.Α.

πρὁπολογισµού, περιγράφεται στη µελέτη, στο Παράρτηµα Ι της παρούσης

διακήρυξης.

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 946 214,97 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης

∆ικαιώµατα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε ανανεώσεις

Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί: ναι

II.3) ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης
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νοµικών του προσώπων, έτους 2019 - 2020.

Τµήµα αριθ: 2 Ονοµασία: Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των

νοµικών του προσώπων, έτους 2019 - 2020.

Τµήµα αριθ: 3 Ονοµασία: Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των

νοµικών του προσώπων, έτους 2019 - 2020.

Τµήµα αριθ: 4 Ονοµασία: Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των

νοµικών του προσώπων, έτους 2019 - 2020.

1) Σύντοµη περιγραφή

Πακέτο 1: Οµάδα Α΄(πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αµόλυβδη).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09134100, 09132100

3) Ποσότητα ή έκταση

Πετρέλαιο κίνησης: 397.027,03 lt

Βενζίνη αµόλυβδη: 55.146,34 lt

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 508 530,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά µε διαφορετική ηµεροµηνία για τη διάρκεια της σύµβασης ή

την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

1) Σύντοµη περιγραφή

Πακέτο 1: Οµάδα Β΄ (υγραέριο κίνησης).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09133000

3) Ποσότητα ή έκταση

Υγραέριο κίνησης 4.613,11 lt.

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 814,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά µε διαφορετική ηµεροµηνία για τη διάρκεια της σύµβασης ή

την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

1) Σύντοµη περιγραφή

Πακέτο 1: Οµάδα Γ΄ (καύσιµα θέρµανσης).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση

Πετρέλαιο θέρµανσης 155.663,92 lt.

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 133 870,97 EUR

4) Ένδειξη σχετικά µε διαφορετική ηµεροµηνία για τη διάρκεια της σύµβασης ή

την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

1) Σύντοµη περιγραφή

Πακέτο 2: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης — Οµάδα Γ΄

(καύσιµα θέρµανσης).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση

Πετρέλαιο θέρµανσης 190.000 lt.

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 163 400,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά µε διαφορετική ηµεροµηνία για τη διάρκεια της σύµβασης ή

την έναρξη/ολοκλήρωση
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Τµήµα αριθ: 5 Ονοµασία: Προµήθεια πετρελαιοειδών του ∆ήµου Τρικκαίων και των

νοµικών του προσώπων, έτους 2019 - 2020.

Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες

5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

1) Σύντοµη περιγραφή

Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης — Οµάδα Γ΄

(καύσιµα θέρµανσης).

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)

09100000, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση

Πετρέλαιο θέρµανσης 160.000 lt

Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 137 600,00 EUR

4) Ένδειξη σχετικά µε διαφορετική ηµεροµηνία για τη διάρκεια της σύµβασης ή

την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα

III.1) Όροι που αφορούν τη σύµβαση

III.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις:

2.1.5) Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από

πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή

του Ευρωπἀκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα

τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ηµεροµηνία έκδοσης·

β) τον εκδότη·

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται·

δ) τον αριθµό της εγγύησης·

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση·

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα,

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης,

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης)·

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως,

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου·

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του

διαγωνισµού·

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης·

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το

ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον

αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

Σχετικά υποδείγµατα περιέχονται στο Παράρτηµα IV.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών,

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές

διατάξεις που τις διέπουν:

1.3) Στοιχεία διαδικασίας - χρηµατοδότηση

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων. Η

δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση, βαρύνει τον πρὁπολογισµό του οικον.

έτους 2019 και 2020 του ∆ήµου Τρικκαίων, και τις πιστώσεις των οικον. ετών

2019 και 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της

Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

5.1.1) Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:

Το 100 % της συµβατικής αξίας των πετρελαιοειδών των τµηµατικών

παραλαβών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα

πρόβληµα, ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Επειδή η παράδοση των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα των υγρών καυσίµων,

θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου, θα

εκδίδονται τιµολόγια του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοσή των ειδών.

Ο ∆ήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή για τα υγρά καύσιµα εντός

διαστήµατος 60 ηµερών, για δε τα λιπαντικά κατά τον αυτό τρόπο, δηλαδή,

εντός διαστήµατος 60 ηµερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως

τιµολογίων και προσκοµίσεως όλων των απαραίτητων, για την πληρωµή

δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ.

Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών

στις εµπορικές συναλλαγές).

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των

νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου

δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής από τον ∆ήµο Τρικκαίων, πέραν του

παραπάνω χρονικού διαστήµατος και µόνο για το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό,

ο προµηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής αυτών των

νοµίµων κάθε φορά τόκων υπερηµερίας.

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος, που τυχόν αναφέρεται στις

οικονοµικές προσφορές σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο πληρωµής-εξόφλησης

της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση

καθυστέρησης της πληρωµής από τον ∆ήµο Τρικκαίων, δεν θα ληφθεί υπόψη

από τις επιτροπές του ∆ήµου και δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση του ∆ήµου

Τρικκαίων προς τον προµηθευτή ούτε θεµελιώνει κανένα δικαίωµα στον

προµηθευτή έναντι του ∆ήµου.

5.1.2) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως, βαρύνεται µε τις ακόλουθες

κρατήσεις:

1) µε κάθε πληρωµή, θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, αξίας 1 % επί του καθαρού ποσού·

2) κράτηση 0,06 %, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής

σύµβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει)

Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3 % και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20 %, που

αποδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο δηµόσιο, σύµφωνα µε τις

ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου (Υπ. Οικ. ∆ΤΕΦ Α΄1087988/ΕΞ
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2013/30.5.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.6.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31

/729/12.10.2016·

3) κράτηση ύψους 0,02 % υπέρ του ∆ηµοσίου, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη

αξία ανώτερη των 60 000,00 EUR εκτός ΦΠΑ, η οποία υπολογίζεται επί της

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή,

στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων

και Προµηθειών (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.

4412/2016·

4) κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας

κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε

συµπληρωµατικής σύµβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ

1191/14.3.2017 - ΦΕΚ 969/22.3.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσηµο 3 % και ΟΓΑ

χαρτοσήµου, που υπολογίζεται µε ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήµου. Το

ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου και του ΟΓΑ, αντίστοιχα και

αποδίδεται κατά τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.3.2017-

ΦΕΚ 969/22.3.2017 τ. Β').

III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο

θα ανατεθεί η σύµβαση:

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι

Περιγραφή των ειδικών όρων: 5.2) Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου -

κυρώσεις

5.2.1) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας

αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο

παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του

ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί, µε ευθύνη του φορέα

που εκτελεί τη σύµβαση·

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση,

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης·

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από

τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης

προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης

της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι

της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας

(η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση

προκαταβολής).

Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν.

4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες

δηµοσίων συµβάσεων.

5.2.2) Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
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συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο

5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των

εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για

φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,

δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο

κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του

ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του

συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. [η

περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση

προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε

παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει

το απαιτούµενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι

επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3) ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του

κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2) (Κήρυξη οικονοµικού φορέα

εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1) (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4) (Απόρριψη

συµβατικών υλικών - αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 30

ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί

της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως

διοικητική προσφυγή.

III.2) Πρὁποθέσεις συµµετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων

των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν

πληρούνται οι απαιτήσεις: 2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής

δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της

παρούσας σύµβασης, απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή

βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος - µέλος της

Ευρωπἀκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτηµα

XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων, εγκατεστηµένων σε κράτος - µέλος του

Ευρωπἀκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
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Τµήµα IV: ∆ιαδικασία

προσχωρήσει στη Σ.∆.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εµπίπτουν στην

προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες

µε την Ένωση, σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά

µητρώα.

Οι εγκατεστηµένοι στην ΕΛΛΑ∆Α οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι

εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο

Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.

III.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν

πληρούνται οι απαιτήσεις: 2.2.5) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, για την

παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να

διαθέτουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών

χρήσεων, τουλάχιστον µεγαλύτερο από το 100 % του πρὁπολογισµού

της/των υπό ανάθεσης οµάδας/οµάδων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 διαχειριστικών

χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις

δραστηριοποιούνται, είναι µεγαλύτερος από το 100 % του πρὁπολογισµού

της/των υπό ανάθεσης οµάδας/οµάδων (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

∆ιευκρινίζεται ότι, το 100 % του πρὁπολογισµού, για όσο διάστηµα

δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, συνιστά προαπαιτούµενο στοιχείο

συµµετοχής και δεν βαθµολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο

της διαδικασίας αξιολόγησης.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν

πληρούνται οι απαιτήσεις:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, για την παρούσα

διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να

διαθέτουν:

α) άδεια λειτουργίας του/των πρατηρίου/-ων καυσίµων που διαθέτουν, µέσω

του/των οποίων θα ανεφοδιάζονται τα οχήµατα - µηχανήµατα του ∆ήµου

Τρικκαίων·

β) άδεια πωλητού πετρελαίου θέρµανσης, αν δεν καλύπτονται από την ως

άνω άδεια (άρθρο 7 Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α230/2.10.2002): Οργάνωση της αγοράς

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις).

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούµενες κατ’ αποκλειστικότητα συµβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συµβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2) Περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων που θα προσκληθούν να

υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθµού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης ή

του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Χαµηλότερη τιµή
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Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού: όχι

IV.3) ∆ιοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

49158/18-12-2018

IV.3.2) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση

όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών

εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε

έγγραφα: 31.1.2019 - 15:00

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου: όχι

IV.3.4) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής

31.1.2019 - 15:00

IV.3.5) Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή

συµµετοχής σε επιλεγµένους υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι

αιτήσεις συµµετοχής

Άλλη: Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

∆ιάρκεια σε µήνες: 6 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των

προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών

Ηµεροµηνία: 7.2.2019 - 11:00

Τόπος:

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: http://www.promitheus.gov.gr

Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών:

ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία

ανοίγµατος προσφορών: Αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, για την ηλεκτρονική

αποσφράγιση.

VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις

Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπἀκής Ένωσης

Σύµβαση σχετιζόµενη µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα

ταµεία της Ευρωπἀκής Ένωσης: όχι

VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες

2.1.2) Επικοινωνία - πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας

σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.

2.1.3) Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το

αργότερο 9 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών

και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα

παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
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διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο

των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους

τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες ισότιµα, µέσω

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτώνται

ταυτόχρονα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου:

http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ και το αργότερο 6 ηµέρες

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να

µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, για την

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν

από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)

ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των

προσφορών·

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη, µε τη σπουδαιότητα των

πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν

σηµασία, για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται

παράταση των προθεσµιών.

VI.4) ∆ιαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία (τις προθεσµίες) για την

υποβολή προσφυγών: 3.4) Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική

προστασία

Σύµφωνα µε το άρθρο 360 του Ν.4412/2016

1. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί

συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να

υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής

κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπἀκής Ένωσης ή της εσωτερικής

νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον

Τίτλο 3 (∆ικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της

σύµβασης) ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί πρὁπόθεση για την

άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων

ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

3. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη

διαδικασία της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων εκτός από την προδικαστική

προσφυγή της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ηµέρες από την

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
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τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο

ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 361 του Ν.4412/2016).

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο

του διαγωνισµού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της (παρ. 1, άρθρο 362

του Ν.4412/2016).

Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται

να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την

κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του

άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1

και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης,

προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (παρ. 3,

άρθρο 362 του Ν.4412/2016).

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία

διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής,

σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 (άρθρο 364 του

Ν.4412/2016).

Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της

παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα

ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:

(α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών σε κάθε

ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της

προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του

άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10)

ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις

απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόµενους τρίτους. Η

αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή

συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική

προσφυγή πράξης (παρ. 1, άρθρο 365 του Ν.4412/2016).

Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η ηµέρα και η ώρα

εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από

σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη

αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την εξέταση της

προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας

ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέµβαση

(παρ. 4, άρθρο 365 του Ν.4412/2016).

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν.4478/2017 «Οι διατάξεις του

Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από

πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από της

αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά (α) για

τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών µετά την 26η Ιουνίου

2017.»

3.4.1 Παράβολο

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου

ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50 %) της πρὁπολογισθείσας αξίας

(χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε
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χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του

άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του

παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε

περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης,

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,

σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 363 του Ν.4412/2016.

3.4.2 Προθεσµία άσκησης προσφυγής κατά προκήρυξης

Σε περίπτωση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής

τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο

ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 361 παρ. γ του Ν.4412/2016.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο

του διαγωνισµού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του υπ’ αριθµ. 39/2017 Π∆ (ΦΕΚ

64/Α/2017) και του άρθρου 19 της υπ’ αριθµ. 56902/215/19.05.2017

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1924/Β/2017) «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή

προσφυγών

VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

18.12.2018
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