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Αργοστόλι   04-02-2015                                                                              Αρίθµ.Πρωτ  59 
 
 
                                             ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ  Α.Ε  ΟΤΑ  και 
µε τον διακριτικό τίτλο <<Ε∆ΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ >>καλεί τους ενδιαφερόµενους να  υποβάλουν  
σφραγισµένη προσφορά για την επιλογή ενός αναδόχου (προµηθευτή)µε κριτήριο κατακύρωσης  
το µεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης της µέσης τιµής  της Περιφερειακής ενότηταςΚεφαλονιας , 
τµήµατος Εµπορίου και Ανάπτυξης για το έργο (προµήθεια): <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ>> 
όπως αυτό αναφέρεται  στη συνηµµένη Μελέτη  της Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσης προκήρυξης , µε βάση τις διατάξεις  ( όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήµερα): 
1.του Ν.2286/1995 <<Προµήθειες του δηµόσιου  τοµέα και ρυθµίσεις συναφών  θεµάτων (ΦΕΚ 
Α 19/1995) 
2.2362/1995 <<Περί ∆ηµοσίου  Λογιστικού , ελέγχου  των δαπανών  του Κράτους   και άλλες  
διατάξεις >>(ΦΚ Α 247/1995) 
3.Του Π.∆.118/2007 <Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)>>(ΦΕΚ150 Α/2007) 
Και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. 
Το έργο(προµήθεια):<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  >> είναι    προυπολογισµού 60.000 χωρίς 
ΦΠΑ   23 %........................................... 
Και χρηµατοδοτείται κατά   100% από ιδίους πόρους της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  (ΟΤΑ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο  ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  12 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη   και ώρα  10.00 π.µ  
στα γραφεία της Επιχείρησης <<ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ  ΟΤΑ  και µε τον τίτλο Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ στην Οδό Μ.Γερουλάνου 5 και 
Ριζοσπαστών στον α΄όροφο  και σε περίπτωση που προβεί άκαρπος  θα επαναληφθεί στις  16 
Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.µ  στο ίδιο µέρος (Γραφεία Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ 
ΟΤΑ)  
1.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
1.1 ∆ικαίωµα  συµµετοχής στην παρούσα Προκήρυξη  έχουν : 
α)Kάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο  που δραστηριοποιούµενοι στο αντικείµενο  της εν θέµατι 
διαγωνιστικής διαδικασίας , δύναται  να διενεργούν  την συγκεκριµένη προµήθεια  και οι οποίοι 
λειτουργούν  νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο  κράτος µέλος  της Ευρωπαικής Ενωσης  (Ε.Ε) του 



Ευρωπαικού  Οικονοµικού  Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου  Οργανισµού Εµπορίου , η οποία κυρώθη- 
κε  στην Ελλάδα  µε το Ν.2513/1997 και των πολυµερών  διαπραγµατεύσεων  του γύρου της Ου- 
ρουγουάης ,καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης  ή διµερείς 
συµφωνίες µε την Ε.Ε και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσοντα και καθορί-
ζονται  στην συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης. 
β)Ενώσεις φυσικών  η νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες , που δραστηριοποιούµενοι  στο 
αντικείµενο  της εν θέµατι διαγωνιστικής διαδικασίας , δύναται να διενεργούν  την συγκεκριµένη 
προµήθεια και οι οποίοι λειτουργούν  νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπα- 
ικής  Ενωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαικού  Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν  
συνάψει συµφωνίες  µε την Ε.Ε  και οι οποίοι πληρούν  τους όρους και διαθέτουν προσόντα που 
καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης ,οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών ισχύουν τα ακόλουθα : 
. Mε  την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον   έναντι της  Αναθέτουσας Αρχής.Σε περίπτωση  κατακύρωσης-ανάθεσης  της 
Σύµβασης στην  ενωση  ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της Σύµβασης 
. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβά-
λουν Προσφορά. 
Κάθε συµµετέχων , φυσικό ή νοµικό πρόσωπο , δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία 
προσφορές .Φυσικά η νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν , αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση 
σε παραπάνω από µία προσφορές , αποκλείονται  από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι 
προσφορές στις οποίες συµµετείχαν. 
1.2. Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι : 
Α)σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για συµµετοχή  σε εγκληµατική  οργάνωση , δωροδοκία  , απάτη  η νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες 
Β)που βρίσκονται σε πτώχευση , εκκαθάριση , παύση   δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχειρι- 
ση  ή αναγκαστικό συµβιβασµό η  εναντίον των οποιων έχει κινηθεί  διαδικασία κήρυξης σε πτώ 
χευση , εκκαθάριση  αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 
Γ)που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά  στην  επαγγελµατική διαγωγή, βάσει 
απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν  διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα , που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 
 
2.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
2.1.   Προθεσµία Υποβολής Προσφορών 
2.1.1.Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρµόδια Υπηρεσία – Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ   (ΟΤΑ)  
Μ.Γερουλάνου  5  και Ριζοσπαστών  Αργοστόλι   µεχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015 
Ηµέρα  Πέµπτη  .και µέχρι ώρα 10.00 πµ (΄ωρα λήξης υποβολής προσφορών ) και σε περίπτωση 
που προβεί άκαρπος ο διαγωνισµός  µέχρι τις  16 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και µέχρι 
ώρα  10.00 πµ. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται  µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της  
Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ  . 
2.1.2.Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµα- 
τικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ια-
γωνισµού . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
2.1.3 ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές  που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµερο- 
µηνία και ώρα. 
 
2.2 Σύνταξη Προσφορών 



Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία  2.5,2.6 και 2.7  της παρούσας 
προκήρυξης. 
  
2.3 Υποβολή Προσφορών 
2.3.1  Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της Προκήρυξης , 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  απευθύνουν  τα ερωτήµατα τους στην ∆ιεύθυνση   της 
Επιχείρησης  στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 και Ριζοσπαστών  στο Αργοστόλι στον 1ο όροφο  τηλ.  
26710-28692  και  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση diadkef@otenet.gr  ή µε τηλεοµοιοτυπία στον 
αριθµό 26710-26020 µε την ένδειξη <<Ερώτηση για τον  πρόχειρο διαγωνισµό για προµήθεια  
καυσίµων >> 
2.3.2 ∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : 
.ΕΛΤΑ 
.Εταιριών Ταχυµεταφορών 
Οσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο  εάν φτά- 
σουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν , µέχρι την ως άνω  ηµέρα και ώρα  
λήξης της προθεσµίας υποβολής τους.Επισηµαίνεται ότι η  ηµεροµηνία  σφραγίδας του 
ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 
.Νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκρποσώπων 
2.3.3 Οι φάκελοι µε τις προσφορές πρέπει να φέρουν την επωνυµία, τη διεύθυνση  και τα 
στοιχεία  επικοινωνίας (τηλέφωνα , fax κ.λ.π)που προσφέρονται καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  
                                                                     
                                                                   Προσφορά 
 
       Για τον υπ αριθµ πρωτ.59/2015 πρόχειρο διαγωνισµό για το έργο :<<Προµήθεια -
Καυσίµων>> 
                                   Ηµεροµηνία  ∆ιαγωνισµού  12-02-2015  
  
                            <<Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική Υπηρεσία >> 
2.3.4 Ο Φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει  να είναι  πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο 
και εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπο  των προσφερόντων, ενώ  όλες οι σελίδες καθώς  και οι τυχόν  
προσθήκες πρέπει να φέρουν την µονογραφή του. 
2.3.5 .Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακολουθους τρείς (3) επιµέρους 
υποφακέλους : 
1.Φάκελος <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>>τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 
σηµείο 2.5 
2.Φάκελος <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>  τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο 
Σηµείο  2.6 
3.Φάκελος <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>που είναι σφραγισµένος  ε π ι    π ο ι ν η  α π ο – 
Κ λ ε ι σ µ ο ύ  και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων.Τα περιεχόµενα της 
Οικονοµικής   προσφοράς περιγράφονται στο σηµείο 2.7 
2.3.6.Η υποβολή προσφοράς  συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από τον προσφέροντα όλων των όρων της προκήρυξης. 
2.3.7 ∆εκτές γίνονται µόνο οι προσφορές που περιλαµβάνουν το σύνολο των ζητουµένων από 
την Μελέτη ειδών 
 
2.4 Ισχύς προσφορών 
 



Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες  90 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική  
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.Εάν ζητηθεί µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου  
ισχύος  για το ίσο διάστηµα. 
 
2.5.Περιεχόµενα φακέλου <<∆ικαιολογητικά>> 
2.5.1.Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκε- 
λο <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>> τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική  γλώσσα. Σε 
αντίθετη περίπτωση η σε περίπτωση µη υποβολής  κάποιου δικαιολογητικού  σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης , ο προσφέρων  α π ο κ λ ε ι ε τ α ι  από τη  διαδικασία 
ανάθεσης  του έργου.∆ικαιολογητικά  που έχουν εκδοθεί  εκτός Ελλάδας  θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση  τους  στην ελληνική γλώσσα,  ε π ί    π ο ι ν ή    α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ. 
2.5.2 .ειδικότερα, ο υποφάκελος  <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>> περιλαµβάνει τα κάτωθι  δικαιολο- 
γητικά και έγγραφα : 
2.5.2.1 .Εγγραφα  για την  νόµιµη  λειτουργία του προσφέροντος  και τη συµµετοχή του στη δια- 
δικασία : 
 
α)Απόφαση του ∆.Σ ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου  ή οργάνου κάθε συµµετέχοντος 
στον  διαγωνισµό για την έγκριση  συµµετοχής του  σε αυτόν (δεν απαιτείται   στην περίπτωση  
υποβολής  προσφοράς   από φυσικό πρόσωπο ) για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη 
ένωση (σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών), για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του 
διαγωνιζοµένου, για την αποδοχή  της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των 
συµµετεχόντων στην ένωση (σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών) για την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων  που απορρέουν από τη σύµβαση, για το ποσοστό συµµετοχής  κάθε οικονοµικού 
φορέα στο κοινό σχήµα και για το µέρος  της προµήθειας που αναλαµβάνει  ως µέλος της 
ένωσης (σε περίπτωση ένωσης )στο σύνολο της προσφοράς.Στην περίπτωση συµµετοχής 
φυσικού προσώπου  σε ένωση προµηθευτών ,η ανωτέρω απόφαση για τη συµµετοχή  στη συγκε- 
κριµένη  ένωση , για τον  ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου  του διαγωνιζοµένου  για την 
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον  ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση για 
την  εκπλήρωση  των υποχρεώσεων που  απορρέουν από τη σύµβαση , για το ποσοστό 
συµµετοχής    στο κοινό σχήµα και για το µέρος της προµήθειας που αναλαµβάνει ως µέλος της 
ένωσης στο σύνολο της προσφοράς ,αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ.4  του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986(ΦΕΚ Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει , µε θώρηση γνήσιου υπογραφής 
από ∆ηµόσια Αρχή , µε αντίστοιχο περιεχόµενο. 
β)Σύσταση νοµικού προσώπου : Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της επιχείρησης ή άλλο  
έγγραφο που να αποδεικνυει  τη σύσταση κάθε συµµετέχοντος  στο  διαγωνισµό και τις τυχόν  
τροποποιήσεις του (ως ισχύει  , θεωρηµένο από  την αρµόδια προς τούτο Αρχή) τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ δηµοσίευσης (εάν υφίστανται , δεδοµένης της  νοµικής µορφής του συµµετέχοντος ) 
πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ή άλλο έγγραφο  (οµοίως  βάσει της νοµικής µορφής του 
συµµετέχοντος  λ.χ.ΦΕΚ) από το οποίο να προκύπτουν  τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν τον 
οικονοµικό φορέα , το αντικείµενο δραστηριότητας του  ,καθώς και η χώρα-έδρα εγκατάστασής 
του . 
γ) Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 
8 Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α75) όπως εκάστοτε  ισχύει, µε θεώρηση γνησίου   υπογραφής από 
∆ηµόσια  Αρχή , του νοµίµου  εκπροσώπου κάθε συµµετέχοντος σε αυτήν , ότι δεν συµµετέχει 
έµµεσα ή άµεσα  στον παρόντα  διαγωνισµό  σε περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα 
διαγωνιζοµένων ) 
 
2.5.2.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)όπως εκάστοτε 
ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή , όπου να δηλώνεται ότι : 
Ι.Ο προσφέρων 



(α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο , Επιµελητήριο ή επαγγελµατική 
ένωση . 
(β)δεν έχει καταδικασθεί  για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 1.2(αναλυτική 
καταγραφή στο σώµα της  υπεύθυνης δήλωσης ) 
(γ)δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση  παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική  διαχείριση ή 
αναγκαστικό συµβιβασµό  ή δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , 
εκκαθάριση  αναγκαστική διαχείρισης η πτωχευτικού συµβιβασµού. 
(δ)είναι φορολογικά ενήµερος 
(ε)είναι ασφαλιστικά ενήµερος  
Nα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στον διαγωνισµό  ίση µε το 5% επί της συνο-
λικής  προυπολογισθείσης δαπάνης (στο σύνολο του προυπολογισµού ) µε το ΦΠΑ  σύµφωνα µε 
την παράγραφο  1 του άρθρου 26 της υπ αριθµ 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι- 
κών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκεντρωµένης  
ΙΙ.Η υποβαλλόµενη προσφορα : 
(α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης , των οποίων ο προσφέρων 
έλαβε γνώση  και ανεπιφύλακτα αποδέχεται  
(β)τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή 
 
ΙΙΙ αναλαµβάνεται η υποχρέωση  για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιλογητι-
κών   κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης. 
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ επιλογή του διαγωνιζοµένου σε νόµιµα 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.Στην περίπτωση των δικοικητικών εγγράφων, αντί επικύρωσης 
των  φωτοαντιγράφων τους αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στον υποφάκελο 
δικαιολογητικών ) υπεύθυνης δήλωσης της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(ΦΕΚ Α75) 
όπως εκάστοτε ισχύει , µε θεώρηση γνησίου  υπογραφής από δηµόσια Αρχή , του νόµιµου 
εκπροσώπου  της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι  
ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου κατά τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 του Ν.2690/1999 
όπως ισχύει ).Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει , ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των 
οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά  που εκδίδονται από τα Κέντρα  Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) γίνονται 
δεκτά  χωρίς επικύρωση. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά η µετά το διαγωνισµό.Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει 
να περιέχονται στον υποφάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο 
τρόπο  κατά την υποβολή του φακέλου.Τα δικαιλογητικά παραµένουν στον φάκελο και δεν 
νοείται επίδειξη  και απόσυρσή  τους από τους διαγωνιζόµενους. 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο  ότι ο διαγωνιζόµενος  υπέβαλε ψευδή δήλωση  κατά 
την παροχή σηµατικών πληροφοριών  που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό ,αποκλείεται 
Οι υποβαλλόµενες   µε τα δικαιολογητικά  συµµετοχής  υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να υπογρά-
φονται  από  πρόσωπο  το οποίο εκπροσπεί νοµίµως  την συµµετέχουσα  στον διαγωνισµό 
επιχείρηση ή να προκύπτει ότι το  πρόσωπο   που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση  έχει ειδικώς  
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης . 
Σε περίπτωση υποβολής (αποστολής) της προσφοράς µέσω ΕΛΤΑ  ή εταιριών  ταχυµεταφορών , 
ως ηµεροµηνία υποβολής (κατάθεσης) της προσφοράς  λογίζεται η ηµεροµηνία   αποστολής της , 
δηλαδή η βεβαιωµένη ηµεροµηνία  παράδοσης της προσφοράς στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρεία  
ταχυµεταφοράς , οπότε και η υπεύθυνη δήλωση του Σηµείου   2.5.2.2  της παρούσας 
προκήρυξης θα φέρει ηµεροµηνία  υπογραφής την ηµεροµηνία αυτή  



Επισηµαίνεται όµως ότι στις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς µε τους ανωτέρω τρόπους, 
η προσφορά θα ληφθεί υπ όψιν, µόνον εφόσον περιέθει στηνΑναθέτουσα Αρχή   µεχρι την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα , ήτοι την 12ην Φεβρουαριου 2015 ηµέρα  Πέµπτη  
Και ώρα 10.00 πµ σύµφωνα µε το σηµείο 2.1.1 της παρούσας προκήρυξης 
 
2.6 Περιεχόµενα φακέλου <<Τεχνική προσφορά >> 
Ο φάκελος <<Τεχνική Προσφορά>> θα περιέχει την περιγραφή (τύπος, χώρα καταγωγής κ.λ.π) 
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφεροµένων ειδών, οι οποίες  ε π ι  π ο ι ν ή    α π ο κ λ ει- 
σ µ ο υ   πρέπει να  καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των  προς προµήθεια ειδών που αναφέ-
ρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης της Υπηρεσίας. 
2.7 Περιεχόµενα φακέλου <<Οικονοµική Προσφορά>> 
Ο φάκελος <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά για 
την εκτέλεση του έργου , η οποία θα υποβληθεί µε τη συµπλήρωση του πίνακα του παραρτήµα- 
τος  της παρούσας Προκήρυξης σε ποσοστό έκπτωσης επί  της µέσης τιµής  της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλονιάς τµήµατος Εµπορίου και Ανάπτυξης  ολογράφως και αριθµητικώς  και σε 
περίπτωση που υπάρχει  διαφορά θα λαµβάνονται  υπόψη το ποσοστό που  που αναγράφονται  
ολογράφως.Παράλειψη της  ολόγραφου γραφής καθιστά  την προσφορά α π α ρ α δ ε κ τ η.Ολα 
τα στοιχεία  της οικονοµικής προσφοράς θα είναι  είτε  συµπληρωµένα µε το χέρι , είτε µε 
γραφοµηχανή, είτε µε Η/Υ σεκάθε περίπτωση ευανάγνωστα.Προσφορά  που δεν πληροί  αυτόν 
τον όρο κρίνεται απαράδεκτη. 
Το ποσοστό έκπτωσης  της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικά  και ολογράφως µε 
την ακρίβεια. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν λογιστικά λάθη στην προσφορά, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
διορθώνει τα λογιστικά λάθη και  µονογράφει τις διορθώσεις. 
Στο ποσοστό  έκπτωσης  της προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν υπερ τρίτων 
κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το ΦΠΑ 
Επισηµαίνεται, πως το Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι ε π ι    π ο ι ν η   α π ο κ λ ει σ – 
µ ο ύ  υπογεγραµµένο  από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου (ως ο τελευταίος  κατά 
τα προαναφερθέντα νόµιµα εκπροσωπείται . 
 
3.ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
3.1 Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  
 
Ο έλεγχος  και η αξιολόγηση των προσφορών θα  γίνει  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει 
ορισθεί από το ∆.Σ της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ µε την υπ αριθµ  71/14 και 19/2015  απόφαση  
Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής , της αποσφράγησης  ελέγχου  και 
αξιολόγησης προσφορών και της τελικής  κατάταξής τους.Η επιτροπή  συντάσσει  τα πρακτικά  
της και εισηγείται προς το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ  για την  ανάθεση της 
σύµβασης. 
 
3.2 ∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Εργου 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου του µεγαλύτερου  ποσοστού έκπτωσης  
τηςµέσης τιµής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς  , τµήµατος Εµπορίου και Ανάπτυξης 
Η διαδικασία  αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
(I) Aποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των  υποφακέλων <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ >> 
και  <<ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> και έλεγχός τους,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο  
2.5 και 2.6 της παρούσας Προκήρυξης.Σε κάθε περίπτωση  που κατά την διαδικασία  ελέγχου 
του σταδίου   αυτού πρέπει να απορριθφούν προσφορές , η Ε∆ συντάσσει το πρακτικό , στο 
οποίο τεκµηριώνεται  και δικαιολογεί  ειδικά την απόρριψη  



Αποσφράγιση  του υποφακέλου <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> γίνεται  µόνο για τις 
προσφορές   που µετά την διαδικασία  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και των 
τεχνικών προσφορών  κριθούν αποδεκτές. 
(ΙΙ)Αποσφράγιση και έλεγχος  υποφακέλων <<Οικονοµική Προσφορά >> και ανακοίνωση 
τιµών. Σε κάθε  περίπτωση  που κατά την διαδικασία  ελέγχου του  σταδίου  αυτού  πρέπει να 
απορριφθούν  προσφορές , η Ε∆  συντάσσει  πρακτικό , στο οποίο  τεκµηριώνει  και δικαιολογεί 
ειδικά  την απόρριψη. 
 
 
 
Όταν ο προµηθευτής  ο οποίος  προσφέρει  το µεγαλύτερο ποσοστό εκπτωσης δεν προσκοµίζει  
ένα ή περισσότερα  από τα έγγραφα  και τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που προβλέπονται  
στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης , η κατακύρωση  γίνεται στον προµηθευτή  µε το  
αµέσως επόµενο χαµηλότερο ποσοστό .Σε περίπτωση  που και αυτός δεν προσκοµίζει  ένα ή 
περισσότερα  από τα έγγραφα  και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω , η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή  µε  το  αµέσως επόµενο   χαµηλότερο ποσοστό και ούτω 
καθ  εξής .Αν κανένας από τους προµηθευτές  δεν προσκοµίζει , κατά τα ανωτέρω , ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται ο διαγωνισµός µαταιώνετα. 
 
4.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Π.∆ 118/2007 
 
5.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ /YΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο Προσφέρων , στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-
τακύρωση , εντός προθεσµίας  είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετική έγγραφης 
ειδοποίησης σ αυτόν , µε βεβαίωση παραλαβής ή  σύµφωνα µε το Ν.2672/1998 οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των 
οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του σηµείου 2.5.2.3 της παρούσας προκήρυξης διαφορετικά θα 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ.Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει τον 
διαγωνιζόµενο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή µε τις ίδιες προυποθέσεις , προκειµένου 
να συνάψει τη Σύµβαση µαζί του .Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα : 
1.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου , επαγγελµατικού µητρώου , ή επαγγελµατικής ένω- 
σης  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 παραµένου ν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποιησης. 
2.Απόσπασµα Ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν 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.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού  Κώδικα, σχετικό µε την  
άσκηση  της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρε 
σης , της απάτης , της εκβίασης, της πλαστογραφίας , της ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου , 
πριν από την κοινοποίησης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση  αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού  συµβιβασµού  
4.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. 
5.2 Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των  δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Ε∆ εισηγείται 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ  την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο 
προσφέροντα σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ 
ΟΤΑ  εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
5.3 Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα 
συνδέεται µε το παραδοτέο. 
 
 
 
 
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
6.1 Η σύµβαση θα έχει χρονική διάρκεια  τριών µηνών  
6.2 Κατά την ανωτέρω αναφερόµενη χρονική  διάρκεια, οι παραδόσεις θα γίνονται τµηµατικά 

κατόπιν εντολής της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ προς τον προµηθευτή και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ  

6.3 Ο τόπος παράδοσής των προς προµήθεια ειδών είναι οι εγκαταστάσεις του συνεργείου 
αυτοκινήτων της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ ΟΤΑ  που βρίσκονται στην περιοχή ΒΙΠΕ Αργοστολίου .Η 
παράδοση θα πραγµατοποιείται µε  ευθύνη του προµηθευτή 

 
7.∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Η παρούσα προκήρυξη και  η Μελέτη  που συνοδεύει  , θα  αναρτηθεί στα γραφεία της Ε∆ΑΚΙ 
ΑΕ  ΟΤΑ  θα  δηµοσιευθεί σε µία .τοπική  .εφηµερίδα  στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς  
Και η περίληψη της στον διαδικτυακό τόπο et.diaygeia.gov.gr 
 
                                                     Αργοστόλι  4-2-2015 
                                                        Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                ΤΗΣ   Ε∆ΑΚΙ   Α.Ε  ΟΤΑ 
 
 
 
 
                                                ΚΟΚΚΟΣΗΣ   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ   
                                            Eγκρίθηκε  µε την υπ αριθ. 25/2015 
                                            Απόφαση  του ∆.Σ  της Ε∆ΑΚΙ – ΑΕ ΟΤΑ  
                 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 

 



 


