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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2019
ΠΡΟΫΠ.: 1.180.705,60€
ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
προϋπολογισμού 1.180,705,60 Euro συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλύψει τις ανάγκες
σε καύσιμα τόσο του Δήμου Σπάρτης όσο και των Νομικών Προσώπων αυτού ( Ν.Π. Αθλητικού
Οργανισμού, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας, Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
Εκπαίδευσης και Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης) .
Αρθρο 2ο (Ισχύουσες Διατάξεις)
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,


του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »
 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου12-12-2012(ΦΕΚΑ'240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013
(ΦΕΚΑ'18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτώνχορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και
παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους,
 κάθε ισχύουσα διάταξη
Αρθρο 3ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16, με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάση τιμής στο σύνολο των ομάδων 2 και 5 και
βάση του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του, ανά μονάδα μέτρησης, κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας).
Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη
συγκροτούν ολοκληρωμένη ομάδα ή ομάδες (όπως καθορίζεται από την διακήρυξη).
Αρθρο 4ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος-Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά αναφέρονται στον Ν. 4412/16 (άρθρο 105 και 135).
Αρθρο 5ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.

1

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή
από την αρμόδια επιτροπή.
Ο Δήμος Σπάρτης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού θα συνάψουν χωριστές συμβάσεις τόσο για καύσιμα όσο
και λιπαντικά και ο υπογράφων προμηθευτής θα πρέπει να φέρει, για κάθε σύμβαση, ανάλογη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.

Αρθρο 6ο (Χρόνος και τόπος παράδοσης-Κυρώσεις)
Ο χρόνος παράδοσης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών θα είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες,
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Τα είδη θα παραδοθούν σε σημείο και σε ποσότητες που θα ορίζονται από την υπηρεσία κάθε φορά.
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας δύναται
ο Δήμος να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 207).
Αρθρο 7ο (Παραλαβή των ειδών)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με το Ν. 4412/16
(άρθρο 221).
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (άρθρο 208).
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν
δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητά τους όσο και το αν πληρούν
τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Αρθρο 8ο (Φόροι , τέλη , κρατήσεις)
Έκαστος ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρθρο 9ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές , τεχνικά στοιχεία προσφοράς)
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές
απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.
Ο Φορέας και τα Νομικά Πρόσωπα δεν δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν στην σύναψη συμβάσεων.
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