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προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα του Υπουργείου
Εξωτερικών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή υγρών καυσίμων
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ)
για τα οχήματα της κεντρικής και των
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εξωτερικών
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προσφορά βάσει κόστους
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.
2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄
117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α΄ 267).
7. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με το ν.
4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54).
8. Το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226).
10. Το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των
Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18).
11. To ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52),
όπως συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο Γ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
12. Το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
13. Το ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
Διατάξεις» (Α΄ 120), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4β του άρθρου 9 του ν.
4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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14. Το ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
15. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74).
16. Tο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο-λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 265).
18. Το ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
19. To π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α΄ 150).
21. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Α.Π. Α2–
861/14.08.2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΑΔΑ ΒΛΩΜΦ-416).
22. Το π.δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Α΄ 34).
23. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A΄ 145).
24. Το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄ 64).
25. Το π.δ. 57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄
88).
26. Τη με αριθ. 1450/550/10.02.1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
«Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων,
Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ.» (Β΄ 93), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τη με αριθ. 12/95/18.05.1995 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου «Προδιαγραφές βαλβολινών» (Β΄ 471) (διόρθ.
σφάλμ. στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 570/1995).
28. Τη με αριθ. 322/2000/11.01.2001 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Γράσσα οχημάτωνΠροδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Β΄ 122).
29. Τη με αριθ. 626/2001/24.12.2001 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Βενζίνη με
υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Β΄ 1730).
30. Τη με αριθ. 467/2002/10.10.2003 Κ.Υ.Α. «Προδιαγραφές και μέθοδοι του πετρελαίου
θέρμανσης» (Β΄ 1531).
31. Τη με αριθ. 526/2004/28.04.2005 Κ.Υ.Α. «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι
ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» (Β΄ 630).
32. Τη με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β΄
1590).
33. Τη με αριθ. 30/2005/07.08.2006 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 626/2001 απόφασης “Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου” (ΦΕΚ 1730/Β΄/2001)» (Β΄ 1415).
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34. Τη με αριθ. 20977/23.08.2007 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3414/2005» (Β΄ 1673).
35. Τη με αριθ. 316/24.02.2012 Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα
της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 501).
36. Τη με αριθ. 117/2014/06.05.2015 Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον
τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ» (Β΄ 921).
37. Τη με αριθ. 147/2015/27.01.2016 Κ.Υ.Α. «Καύσιμα αυτοκινήτων αμόλυβδη βενζίνη απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (Β΄ 293).
38. Τη με αριθ. 158/25.10.2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄
3698).
39. Τη με αριθ. 76/2016/30.11.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης
και της Υφυπουργού Οικονομικών «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που
χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (Β΄ 4217).
40. Τη με αριθ. 77/2016/30.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και
της Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ
501/Β/2012), “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ” με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των
διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της
οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των
άρθρων 7α έως 7ε αυτής”» (Β΄ 4217).
41. Τη με αριθ. 1191/14.03.2017 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «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. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Β΄ 969).
42. Τη με αριθ. 56902/215/19.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β΄ 1924).
43. Τη με αριθ. 57654/22.05.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄ 1781).
44. Τη με αριθ. 3491/31.05.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “καθορισμός του τρόπου υπολογισμού,
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 1992).
45. Τη με αριθ. 2879/02.03.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Β΄ 879).
46. Τη με αριθ. 10830/22.02.2019 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Ορισμός κύριου
διατάκτη του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 677).
47. Το με Α.Π. Φ. 892.2/ ΑΣ 1073/22390/15.04.2019 (ΑΔΑΜ 19REQ004910112) έγγραφο
της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας με θέμα «Προμήθεια καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών
οχημάτων Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εξωτερικών».
48. Τη με Α.Π. ΜΕ. 2/085/2410301001/201.955/10.06.2019 (ΑΔΑ 9ΡΝΦΕ-ΔΨΔ και α/α
Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 58342) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της
ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης.
49. Τη με Α.Π. ΣΤ5/Φ. 085.1/2410301001/ ΑΣ 11522/20.06.2019 (ΑΔΑΜ
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19REQ005198758 και ΑΔΑ Ω4ΙΘΕ-ΘΔΩ) απόφαση της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών «Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο
ντίζελ) για την κίνηση των οχημάτων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών
του Υπουργείου Εξωτερικών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότηπρομηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ) για τα
οχήματα της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του
κόστους, υπολογιζόμενου με κριτήριο αφενός το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και
αφετέρου την απόσταση του πρατηρίου από την έδρα των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν τα
οχήματα. Η προσφερόμενη έκπτωση υπολογίζεται επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης ανά
κατηγορία καυσίμου, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Επισκόπησης
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές από Επιτροπή που θα συσταθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των κρατικών προμηθειών και τους
όρους της παρούσας διακήρυξης, αναπόσπαστα μέρη της οποίας συνιστούν τα ακόλουθα
παραρτήματα:
Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές και
ΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Η διαδικασία του διαγωνισμού εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗΣ.).
Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α. και των προβλεπόμενων κρατήσεων, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.
1009/201, Κ.Α.Ε. 2410301001, του Υπουργείου Εξωτερικών.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο
210 3683370 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση st5@mfa.gr.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των
οχημάτων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι
εν λόγω υπηρεσίες χωρίζονται σε πέντε γεωγραφικές ζώνες με κριτήριο την έδρα τους,
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:
ΖΩΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση Εθιμοτυπίας
ΖΩΝΗ 1 (Αθήνα)

ΣΤ3 Δ/νση
ΖΩΝΗ 2
(Θεσσαλονίκη)
ΖΩΝΗ 3
(Θράκη)

Υπηρεσία Διεθνών
Σχέσεων
Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία Πολιτικών
Υποθέσεων Θράκης-

ΕΙΔΟΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
DIESEL
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
DIESEL
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΩΣ
32.000

10.000

700

1.300
2.880

ΖΩΝΗ 4
(Θράκη)
ΖΩΝΗ 5
(Θράκη)

Γραφείο Ξάνθης
Υπηρεσία Πολιτικών
Υποθέσεων ΘράκηςΓραφείο Κομοτηνής
Υπηρεσία Πολιτικών
Υποθέσεων ΘράκηςΓραφείο
Αλεξανδρούπολης

ΟΚΤΑΝΙΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

1.440

1.440

Οι αναγραφόμενες ποσότητες κατανάλωσης καυσίμων κίνησης στον ανωτέρω Πίνακα
για παράδοση στο πρατήριο του προμηθευτή μέσω των αντλιών μπορεί να μειωθούν σε
συνάρτηση με την εξέλιξη των τιμών λιανικής πώλησης των καυσίμων.
Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα
σώματα και προσμίξεις και να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αποφάσεις του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, οι σχετικοί νόμοι και οι ισχύουσες Αγορανομικές
Διατάξεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου
των καυσίμων. Τα σχετικά δείγματα μπορούν να αποστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 214
του ν. 4412/2016 σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια με έξοδα που θα βαρύνουν τον
προμηθευτή. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των καυσίμων δίνεται στο
Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης.
2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα
Διαύγεια, το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προσφέροντες μπορούν να είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που
είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.
4412/2016, ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και πληρούν
τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 της παρούσας και δεν βρίσκονται σε κάποια από τις
καταστάσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την
παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να της ζητήσει
να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και εκείνη υποχρεούται να το πράξει.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών/κοινοπραξία, κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής, ο τρόπος κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελών της ένωσης
εταιρειών/κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής της.
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη
Δήλωση των οικονομικών φορέων σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και παρ 4 περ. α έως και θ
του ν. 4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού).
Το Τ.Ε.Υ.Δ. της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται
στους οικονομικούς φορείς σε μορφή PDF στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
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Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται στο Τ.Ε.Υ.Δ. του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, είναι οι ακόλουθοι:
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (μέρος ΙΙΙ.Α Τ.Ε.Υ.Δ.)
Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται
στο μέρος ΙΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν έχει εκδοθεί
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή άλλου προσώπου, το οποίο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (μέρος ΙΙΙ.Β Τ.Ε.Υ.Δ.)
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός
φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα (μέρος ΙΙΙ.Γ Τ.Ε.Υ.Δ.)
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
Εργατικού Δικαίου (περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 73 ν. 4412/2016), σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα να
μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
- τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
- δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στην
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα εάν αποδειχθεί ότι βρισκόταν, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σε μία από τις
καταστάσεις των παραπάνω Α, Β και Γ περιπτώσεων.
5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 75 Ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της καταλληλότητας (μέρος
ΙV.Α Τ.Ε.Υ.Δ.), να ασκούν δηλαδή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της διακηρυσσόμενης προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
μητρώα που τηρούνται σε αυτό, 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 Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή
τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει του κόστους, υπολογιζόμενου με κριτήριο αφενός το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης και αφετέρου την απόσταση του πρατηρίου από την έδρα των υπηρεσιών
στις οποίες ανήκουν τα οχήματα. Η προσφερόμενη έκπτωση υπολογίζεται επί της μέσης
τιμής λιανικής πώλησης ανά κατηγορία καυσίμου, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/).
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία,
σύμφωνα με τον τύπο:
G = D – [(S X 2) X 0,4]
όπου:
G:
D:
S:
S X 2:
0,4:

Συντελεστής τελικού οφέλους (σε % επί της μέσης τιμής πώλησης του είδους)
Προσφερόμενη έκπτωση (σε % επί της μέσης τιμής πώλησης του είδους)
Χιλιομετρική οδική απόσταση του πρατηρίου από την έδρα των οχημάτων (σε km)
Χιλιομετρική επιβάρυνση
Συντελεστής χιλιομετρικής επιβάρυνσης της προσφερόμενης έκπτωσης (σε %/km)

Παρατίθεται σχετικό παράδειγμα:
Συγκριτικό παράδειγμα δύο υποψηφίων αναδόχων
Πρατήριο Α΄

Πρατήριο Β΄

Χιλιομετρική οδική απόσταση του
πρατηρίου από την έδρα των
οχημάτων (S)
Είδος καυσίμου

2

5

Βενζίνη

Βενζίνη

Προσφερόμενη έκπτωση (D)

1,90%

2,50%

G = D – [(S X 2) X 0,4]

0,3

-1,5

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α) να έχουν συνταχθεί ή μεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται και
στην αγγλική,
β) να έχουν δακτυλογραφηθεί, χωρίς παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κ.λπ., αριθμηθεί και μονογραφηθεί από το διαγωνιζόμενο,
γ) να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο
προσφοράς. Σε κάθε σελίδα του ενός από τα δύο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων επικρατεί το
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ,
δ) να κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος απαραίτητα θα φέρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και τις ακόλουθες ενδείξεις:
- «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»
- πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί το διαγωνισμό
- αριθμό της διακήρυξης του διαγωνισμού
- καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
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- «Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή υγρών
καυσίμων κίνησης για τα οχήματα του Υπουργείου Εξωτερικών»
Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τρεις (3) ξεχωριστοί
σφραγισμένοι υποφάκελοι ως εξής:
- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο υποφάκελος θα περιέχει:
 το Τ.Ε.Υ.Δ., κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, το οποίο διατίθεται στους οικονομικούς φορείς σε μορφή PDF στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών
 αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων
 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος πως στις εγκαταστάσεις του εφαρμόζεται
σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με το ν. 3784/2009
 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την οδική απόσταση σε χιλιόμετρα του
πρατηρίου εφοδιασμού καυσίμου από την έδρα της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν τα



οχήματα, καθώς και το εργαλείο υπολογισμού της. Διαδρομές για τις οποίες απαιτείται
καταβολή τελών διέλευσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου και
παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο

- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο υποφάκελος θα περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια των παρεχόμενων ειδών. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.
Η τεχνική προσφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης, όπως
εγχειρίδια, τεχνικά και διαφημιστικά φυλλάδια, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των
απαιτήσεων της διακήρυξης.
- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο υποφάκελος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος με βάση το
έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που θα συνταχθεί σύμφωνα με το
άρθρο 95 του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων πρέπει να καλύπτουν το
σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων καυσίμου μίας ή και περισσότερων ζωνών.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
τα παρέχουν και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται πως η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους στο κτήριο της ΣΤ5
Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών-Τμήμα Ι,
που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Γ. Ζαλοκώστα 1, Τ.Κ. 10671 (3ος όροφος, γραφείο 38),
είτε ιδιοχείρως έως τις 18.07.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, είτε ταχυδρομικώς, με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, και θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι την ως άνω
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το
Υπουργείο Εξωτερικών ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων

Σελίδα 9 από 14

προσφοράς που θα παραληφθούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016.
9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, σε
ημερομηνία που αυτή θα ορίσει με έγγραφό της προς τους υποψήφιους προμηθευτές. Για την
αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος,
β) αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής,
γ) ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται
από όλα τα μέλη της Επιτροπής, και
δ) η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών και, εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν, μπορεί να
ακολουθήσει στην ίδια συνεδρίαση το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και να
συνταχθεί ένα πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, είτε υπάρχει
απόρριψη είτε όχι. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τα οικονομικά
στοιχεία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει του κόστους.
Η Επιτροπή, αφού ελέγξει την πληρότητα των κατατεθειμένων προσφορών και την
ακρίβεια του περιεχομένου τους και διαπιστώσει τη συμφωνία τους με τους όρους της
διακήρυξης, τις αξιολογεί, προβαίνοντας στην οριστική κατάταξή τους και γνωμοδοτώντας
για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου υποψηφίου.
Ισότιμες προσφορές: Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα
Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κριτήριο τη μικρότερη απόσταση του πρατηρίου από την έδρα
των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν τα οχήματα.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή απόρριψή τους, τα οποία παραδίδει στη ΣΤ5
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών-Τμήμα Ι
σε τρία (3) αντίτυπα.
Στην ίδια υπηρεσία θα κατατεθούν το πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές
κ.λπ.).
10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και τη σύνταξη
του σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή του από τη ΣΤ5 Διεύθυνση
Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών-Τμήμα Ι, ο υποψήφιος
του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει
του κόστους («προσωρινός ανάδοχος»), υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα (άρθρο 1 ν. 4250/2014), των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν
όσα δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά περίπτωση 80 του ν.
4412/2016.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή έχουν
ελλείψεις, παρέχεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών στον υποψήφιο ανάδοχο, για την προσκόμιση ή

Σελίδα 10 από 14

συμπλήρωσή τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Ο φάκελος παραδίδεται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η ημερομηνία και
η ώρα που θα αποσφραγισθεί ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», θα
γνωστοποιηθεί με πρόσκληση που θα αποσταλεί από την Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού στους συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και
οικονομικά αποδεκτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο
υποβάλλει στη ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου
Εξωτερικών-Τμήμα Ι για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα), που καλείται να υποβάλει
εμπρόθεσμα ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:
Α) Για όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ. (λόγοι αποκλεισμού που
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου
τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για κάθε ένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το
Τ.Ε.Υ.Δ.
Β) Για όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. (λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
α) για την καταβολή φόρων αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό
δημόσιο και
β) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικά που εκδίδονται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Γ) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ. (λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) πιστοποιητικό από
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο 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.
Δ) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του Τ.Ε.Υ.Δ. (καταλληλότητα)
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - μέλος της.
12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου
Εξωτερικών-Τμήμα Ι 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 κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί η
ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης ένδικων μέσων, η ΣΤ5 Διεύθυνση
Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών-Τμήμα Ι κοινοποιεί
την απόφαση κατακύρωσης στον υποψήφιο ανάδοχο και τον προσκαλεί, με έγγραφη ειδική
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πρόσκληση, να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας:
 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας της
προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το χρόνο ισχύος της
σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, και
 όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος τη σύμβαση
13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προμηθευόμενα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα
υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με την έκδοση του
ανάλογου παραστατικού, μέσω εφοδιασμού των οχημάτων σε πρατήρια του αναδόχου. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει ολόκληρη την εκάστοτε αιτούμενη ποσότητα
καυσίμου. Δεν μπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη για οποιαδήποτε αιτία. Αντιθέτως οφείλει να
δίνει πάντα προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Υπουργείου.
14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Η παραλαβή των αγαθών θα βεβαιώνεται από Επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή.
15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα, για το σύνολο των
παραδοθέντων κατά τον προηγούμενο μήνα ειδών και ποσοτήτων καυσίμου, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος, μετά την παραλαβή των αγαθών και την υποβολή των νόμιμων
δικαιολογητικών, τα οποία κατ΄ ελάχιστον αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016.

Ο Διατάκτης

Ιωάννης Παπαμελετίου
Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ
Η ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων θα είναι όμοια με εκείνη των κρατικών
διυλιστηρίων. Θα είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, όπως νερό ή άλλες ξένες ουσίες,
και θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου, οι σχετικοί νόμοι και οι ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα:
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΔΙΝΗ
Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει κατ΄ ελάχιστο ερευνητικό αριθμό οκτανίων 95 RON και θα
πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που
προβλέπουν οι Κ.Υ.Α. με αριθ. 316/24.02.2012 (Β΄ 501) και 147/2015/27.01.2016 (Β΄ 293),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ
Το πετρέλαιο κίνησης θα πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι Κ.Υ.Α. με αριθ. 316/24.02.2012 (Β΄ 501) και
76/2016/30.11.2016 (Β΄ 4217), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των
καυσίμων. Ο ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων πραγματοποιείται σε κατάλληλα
πιστοποιημένα εργαστήρια με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Της επιχείρησης ______________________________ με έδρα την __________________, οδός
_______________________________, αριθμός _____, Τ.Κ. __________, τηλέφωνο
______________, φάξ _____________, email_____________, Α.Φ.Μ. _________________ και
Δ.Ο.Υ.________________, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον _________________________,
κάτοικο, _____________, οδού ________________, αριθμού______, με Α.Φ.Μ. _____________.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
α/α

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση
Εθιμοτυπίας
(Ζώνη 1)
ΣΤ3 Δ/νση (Ζώνη
1)

2.

3.

4.

5.

Υπηρεσία
Διεθνών Σχέσεων
Θεσσαλονίκης
(Ζώνη 1)
Υπηρεσία
Πολιτικών
Υποθέσεων
Θράκης-Γραφείο
Ξάνθης (Ζώνη 1)
Υπηρεσία
Πολιτικών
Υποθέσεων
Θράκης-Γραφείο
Κομοτηνής (Ζώνη
1)
Υπηρεσία
Πολιτικών
Υποθέσεων
Θράκης-Γραφείο
Αλεξανδρούπολης
(Ζώνη 1)

ΕΙΔΟΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
DIESEL
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ
%

32.000

10.000

700

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
DIESEL

1.300

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

2.880

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

1.440

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95
ΟΚΤΑΝΙΩΝ

1.440
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η
ΈΚΠΤΩΣΗ %

ΟΔΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΣΕ ΧΛΜ

