
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  7Β/2019 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ   
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
 

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ   για τη Δομή   Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα- Βόλου Μαγνησίας  προϋπολογισμού 12.137,10 ευρώ     χωρίς 

το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 15.050,00 ευρώ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε  μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  

CPV: πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄οίκον: 09135100-5 

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΟΠΣ 5017544)  με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και έχοντας υπόψη : 

Ι. Την με αριθμό 2/2019 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα της σύμβασης, που 
τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ 
για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, 
Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη)και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας) » ( Αρ. Διακηρ. 2/2019 
- (CPV) : πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄οίκον: 09135100-5) - Συστημ. αριθ. διαγωνισμού  70020) 
ΙΙ. Τη με αριθμ. 7/2019 πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας) » ( Αρ. Πρόσκλησης 7/2019 - (CPV) : πετρέλαιο θέρμανσης 
κατ΄οίκον: 09135100-5) - Συστημ. αριθ. διαγωνισμού  71258) 

ΙΙΙ. Το από 22-03-2019 και με αριθ. 2-7ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την  
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το άγονο ΤΜΗΜΑ του άνω διαγωνισμού 

ΙV. Το από 22-03-2019   και με αριθ. 1-7ΝΕ/2019 Πρακτικό των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ  για την προσφυγή 
στη διαδικασία δεύτερης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα για το τμήμα 6 (Δομή Μακρινίτσα Βόλου – 
Μαγνησίας) 
VI. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και 
ειδικότερα τις διατάξεις του   άρθρου   32 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  



 

τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, στην διαδικασία της δεύτερης 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ   για τη Δομή   Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 
Μακρινίτσα- Βόλου Μαγνησίας προϋπολογισμού 12.137,10 ευρώ     χωρίς το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 
15.050,00 ευρώ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε  
μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  Το  
ποσοστό  έκπτωσης  μπορεί  να  είναι  και αρνητικό,  χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 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.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα ακολουθεί την υπ΄αριθμ. 7/2019 πρόσκλσηη 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα και τον υπ΄αριθμ. 2/2019 ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την  προμήθεια ««ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ), ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΦΡΙΞΟΣ-ΕΛΛΗ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» (Αρ. πρόσκλησης: 7/2019, Αρ. Διακηρ. 
2/2019- (CPV): πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον: 09135100-5)– , οι οποίοι κηρύχθηκαν άγονοι  για το ΤΜΗΜΑ 6 
(Δομή Μακρινίτσας), όπως  αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα , που ακολουθεί : 
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• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης  
προμήθειας . Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

• Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε  μονάδες επί τοις 
εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  Το  
ποσοστό  έκπτωσης  μπορεί  να  είναι  και αρνητικό,  χωρίς να υπερβαίνει το 5%.  Στην τιμή περιλαμβάνονται 
οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.,  καθώς και το 
κόστος μεταφοράς στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας .   



 

• Η διαδικασία της δεύτερης διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 
της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ η σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ. Αν η διενέργεια της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία, η ΑΡΣΙΣ ενημερώνει για τη νέα 
ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και  με σχετική Ανακοίνωση στο site της 
Οργάνωσης  www.arsis.gr  

• Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς δημοσιότητα, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Εντός τριών (3)  ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς , ο συμμετέχων οικονομικός φορέας προσκομίζει υποχρεωτικά στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον ν. 4250/2014 . 

 
 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρχικής Διακήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό 2/2019  και με βάση τα διαμορφωμένα 
υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
στην αρχική με αριθ. 2/2019 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συστημ. αριθμό 70020 στο 
ΕΣΗΔΗΣ , που κηρύχθηκε μερικά άγονος.  

 Επίσης, επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα διαμορφωμένου ΤΕΥΔ  καθώς και 
διαμορφωμένο  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης .  

Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 
προμήθειας για κάθε  ΟΜΑΔΑ  αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, 
πέρα  του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προμηθευτή.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 
αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , μέσω στου συστήματος 
Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (Α/Α 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70020)  . 
               

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:metoikos.procurement@gmail.com
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

 

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατία 30 - Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Ακαντζιλιώτη, Βασιλική Μότσιου 

- Τηλέφωνο: 2316009357 

- Ηλ. ταχυδρομείο: metoikos.procurement@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : http://www.arsis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τη 

Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας» 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Η σύμβαση αφορά στα ακόλουθα ΤΜΗΜΑΤΑ: 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

mailto:metoikos.procurement@gmail.com
mailto:metoikos.procurement@gmail.com
http://www.arsis.gr/
http://www.arsis.gr/


 

  

Τμήμα 6 : «Μακρινίτσα»: 

Πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον: 1,092 ευρώ 

 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 7Β/2019 πρόσκληση διαδικασίας σε 
διαπραγμάτευση 

 



 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ 



 

 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  

Απαντήστε στα υπόλοιπα  τμήματα της  

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου α) [……] 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος  

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά  

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή εγγράφων):[……][……][……][……] 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό γ) [……] 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η  

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,  

αναφέρετε: δ) [] Ναι [] Όχι 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία  

βασίζεται η εγγραφή ή  η  πιστοποίηση και, κατά  

περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο  

κατάλογοiv:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα  

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  



 

Εάν όχι: 

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ  κατά  περίπτωση   ΜΟΝΟ 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

εφόσον  αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να  

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών  

κοινωνικής  ασφάλισης  και φόρων  ή να  



 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη  

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε εγγράφων): 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται [……][……][……][……] 

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός  φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν         ναι, μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ  από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……] 

στην  ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς  

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της  

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 



 

 

Β:Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 



 

Γ: 

Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 



 

Δ:Πληροφορίες  σχετικά  με  υπεργολάβους  στην  ικανότητα  των  οποίων    δεν  στηρίζεται    ο οι 

κονομικός φορέας 

 

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

 άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

 σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

 συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 



 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

 

 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικάεγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 



 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ)Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[ ], 

σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά  την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι 



 

   

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 



 

 

Β:Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Πληρωμή  φόρων  ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

α)Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

  

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των α) [……]· α) [……]· 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; β) [……] β) [……] 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική;   

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

έκδοσης απόφασης 

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη -[……]· -[……]· 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: -[……]· -[……]· 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους   

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης γ.2) [……]· γ.2) [……]· 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 

περίπτωση, τωνδεδουλευμένωντόκωνή των 

Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

αναφερθούν 

λεπτομερείς διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

 πληροφορίες πληροφορίες 

 [……] [……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiii  

 [……][……][……]  



 

Γ:Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν    το έχει πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv 

[] Ναι [] Όχι 

:  

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή ή 

 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

-[.......................] 

-[.......................] 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να  

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της  

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

[] Ναι [] Όχι 

 



 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................] 

πληροφορίες:  

  

Εάν ναι,έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  το   έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

[..........……] 



 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση τουανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι,έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει  επιδείξει   ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

[] Ναι [] Όχι 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης   σύμβασης   με αναθέτοντα 

 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης  

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

 

σύμβασης , αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες 

κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι,έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν    το  έχει    πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα  

που 

 λήφθηκαν: 

[……] 



 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την 

[] Ναι [] Όχι 



 



 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

  

Α: Καταλληλότητα 

 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικόςφορέας: [ 

…] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 



 

Β:Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

 

Οικονομική  και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1) Ο  μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2016,2017,2018) (σχετικό με την 

προκηρυσσόμενη προμήθεια ) είναι ο εξής: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση

 διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες  σχετικά  με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

 

 

[…................................…] 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 



 

Γ:Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει 

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου  καυσίμων ή/ και 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου, 

σε ισχύ, εντός της/των Περιφερειακής /ων 

ενότητας/των στην οποία ανήκει η Δομή της 

ΑΡΣΙΣ για την οποία προσφέρει 

    

[] Ναι [] Όχι 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη –IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον αναθέτοντα φορέα ΑΡΣΙΣ – 

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 

του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ για 

τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας (CPV Πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον: 09135100-5)»  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 



 

 

Ημερομηνία, τόπος …………………………………………………… 

 

Υπογραφή …………………………………………………………… 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ 

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο υπογράφων ……….…………………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα γνώση 

των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης  7Β/2019 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 

κατ’οίκον  για τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας 

(CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ: 09135100-5), τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , 

προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές : 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Μακρινίτσα– ΤΚ 37011) 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σε μονάδες επί τοις εκατό (%) επί 

της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής 

πώλησης , κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή 

διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  Αριθμητικώς  Ολογράφως  

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

 

 

ΛΙΤΡΟ 

   

 

 

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής 

πώλησης του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από 

το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 

Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΤΜΗΜΑ   της προμήθειας . Το ποσοστό 

έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

 

Βεβαιώνω  ότι  η  προσφορά μου  ισχύει  από  12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 



 

υποβολής της  

 

Τόπος ………………….. Ημερομηνία ………………………. 

 

 

 

 Υπογραφή 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» ( οδός Μαυρομματαίων αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434 - ΑΦΜ 090193521 - Δ’ 

ΔΟΥ Αθηνών ) 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ ………………………… 

υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

......................(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με 

την αριθμό/ημερομηνία 7Β/2019 Πρόσκληση  Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα 

της  (ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ), για την ανάδειξη αναδόχου για την 

ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ   για τη Δομή 



 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας»  για το τμήμα 

 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................ 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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