
 

                             

 

                            ΠΡΟΚΛΘΘ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ» 

                           -Κατά άρθρο 1, άρθρο 267 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/ 2016 -  

«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδηγίεσ 

2014/ 24/ Ε.Ε. και 2014/ 25/ ΕΕ)»      - [Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ 147/ 08.08.2016] 

Σο Ν. 4412/ 2016 ο ανακζτων φορζασ «ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛ.Σ.Α. Α.Ε.» (Λεωφ. 

Βουλιαγμζνθσ 115 – 117 & Ηλία Ηλιοφ – Ακινα) ακολουκεί και εφαρμόηει ωσ αναπόςπαςτο 

τμιμα του εταιρικοφ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και με τθν επιφφλαξθ των Αρχών τθσ 

«εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ» και τθσ «ςυνετισ διαχείριςθσ» ωσ πάγια πολιτικι του. 

  

Αντικείμενο του διαλόγου: Η κατάρτιςθ ςφμβαςθσ  για τθν προμικεια καυςίμου του 

ςτόλου των εταιρικών οχθμάτων (δικφκλων και τετράτροχων) μετά του 

αποτελεςματικότερου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του καυςίμου προσ το ςκοπό τθσ βζλτιςτθσ 

εξοικονόμθςισ του τελευταίου. 

Προτεινόμενθ ετιςια δαπάνθ καυςίμου: ευρώ 350.000 ετθςίωσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Π.Α. 

Προτεινόμενθ διάρκεια ςφμβαςθσ: Δφο (2) ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ επιπλζον ενόσ ι 

μζχρισ εξαντλιςεωσ του ποςοφ. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρθρων 301 – 307 τησ Ενότητασ 3 του Τμήματοσ 3 

του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/ 2016, ωσ ‘κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ’ αντιςυμβαλλομζνου/ 

ων οικονομικοφ φορζα/ ων ο ανακζτων φορζασ ορίηει, αυτοτελώσ ι ςωρευτικά, τα 

ακόλουκα:  

1. Ζκταςθ πανελλαδικοφ δικτφου ςθμείων παροχισ καυςίμου∙ 

2. Βζλτιςτθ τεχνολογία διαχείριςθσ/ ελζγχου κατανάλωςθσ του παρεχόμενου 

καυςίμου∙ 

3. Βζλτιςτθ ετιςια ζκπτωςθ ςτο παρεχόμενο καφςιμο.  

 

 

 



 

                    ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΛΘΘ Ε «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» 

Η υπ’ αρικμοφσ Α.Φ.Μ. 099759170 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Γ.Ε.ΜΗ. 003854801000, 

Ε.Β.Ε.Α. 188720 και υπ’ αρικμοφσ μθτρϊων Ε.Ε.Τ.Τ. 01-200, Α.Δ.Α.Ε. 254/ 2010 ανϊνυμοσ 

εταιρεία παροχισ πανελλαδικισ εμβζλειασ ταχυμεταφορικϊν υπθρεςιϊν (‘courier’)  

με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.Τ.Α. Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Τ.Α. 

COURIER»  

εδρεφουςα ςτθν Ακινα και επί των λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ αρ. 115 – 117 και οδοφ Ηλία 

Ηλιοφ, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται, με την ιδιότητα του ‘αναθζτοντοσ φορζα’ 

δια του παρόντοσ εγγράφου, το οποίο δθμοςιεφει, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 296 Βιβλίου ΙΙ, Σμιματοσ ΙΙΙ του Ν. 4412/ 2016, εκδθλϊνει και περιγράφει το 

ενδιαφζρον τθσ για κατάρτιςθ ςφμβαςθσ με εξειδικευμζνο ‘οικονομικό φορζα’ – 

προμηθευτή καυςίμου, για τον εταιρικό ςτόλο των οχθμάτων, μετά αποτελεςματικοφ 

ςυςτήματοσ διαχείριςησ προσ το ςκοπό τθσ βζλτιςτθσ εξοικονόμθςθσ του τελευταίου. 

Ο ανακζτων φορζασ τθρεί ςτθν κατοχι του και ςτθ χριςθ του: 

1. 321 δίκυκλα κυβιςμοφ 150cc περίπου με χωρθτικότθτα δοχείων καυςίμου 6 lt∙ 

2. 135 αυτοκίνθτα τφπου VAN ½ και 1 τόνου∙ 

3. 14 επιβατικά αυτοκίνθτα εταιρικισ χριςθσ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΒΑΘ 

Α. Ηθτοφμενο είδοσ/ κόςτοσ καυςίμου/ προτεινόμενθ διάρκεια: βενηίνθ αμόλυβδθ, 

πετρζλαιο κίνθςθσ/ ςυνολικό κόςτοσ ευρϊ 350.000 ετθςίωσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Π.Α., για δφο ςυνεχόμενα ζτθ με δυνατότθτα παράταςθσ επιπλζον ενόσ ι μζχρισ 

εξαντλιςεωσ του ωσ άνω ποςοφ. 

Β. Ηθτοφμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ: πιςτωτικι κάρτα με δυνατότθτα διαβάκμιςθσ των 

προςφερομζνων υπθρεςιϊν (καφςιμο, λίπανςθ, πλφςιμο, και πάςα ςυναφισ παροχι) ι 

ζτερο ςφςτθμα προτεινόμενο από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ωσ πιο προθγμζνο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα δυνάμενο να παράςχει αποτελεςματικότερθ μζκοδο ελζγχου 

κατανάλωςθσ και ταυτοποίθςισ τθσ με ζκαςτο όχθμα.  

Γ. Ηθτοφμενο δίκτυο πρατθρίων: ςε όλθ τθν Ελλάδα με τθ μεγαλφτερθ δυνατι εγγφτθτα 

ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ του ανακζτοντοσ φορζα τα οποία κα επιςθμανκοφν ςτα πλαίςια 

του ‘ανταγωνιςτικοφ διαλόγου’. 

Δ. Προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ καυςίμου: 

1. Παροχι δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ ςτον αμεςότερο δυνατό, αν όχι πραγματικό, 

χρόνο ι μζςω βάςθσ δεδομζνων από το διαδίκτυο ι μζςω ετζρασ προτεινόμενθσ από 

οικονομικό φορζα ωσ πιο προθγμζνθσ μεκόδου θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ και 



ταυτοποίθςθσ των ανά όχθμα ςυναλλαγϊν (ποςό/ λίτρα/ ϊρα/ πρατιριο/ δελτίο 

ςυναλλαγισ) ανά τθν επικράτεια∙ 

2. Παροχι δυνατότθτασ κζντρων κόςτουσ και μεταφοράσ των οχθμάτων μεταξφ των 

κζντρων κόςτουσ∙ 

3. Παροχι επεξεργαςμζνων πλθροφοριϊν περί του μζςου όρου κατανάλωςθσ καυςίμων 

των οχθμάτων (λίτρα/ 100Km/ όχθμα/ διανυκζντα χιλιόμετρα). 

Ε. Σιμολόγθςθ: με τθν αναγραφόμενθ ςτθν αντλία τιμι του λίτρου κατά τον εφοδιαςμό του 

οχιματοσ δια τθσ ζκδοςθσ δελτίων αποςτολισ για κάκε ανεφοδιαςμό/ όχθμα/ επίςκεψθ ι 

δια τθσ ζκδοςθσ μθνιαίου τιμολογίου ανά πρατιριο με περιγραφι των δελτίων αποςτολισ 

των ςυναλλαγϊν. 

Σ. Εξόφλθςθ: κεντρικά, από τα λογιςτιρια του ανακζτοντοσ φορζα. 

Η. Εκπτώςεισ: προκρίνεται θ βζλτιςτθ δυνατι ζκπτωςθ επί των τιμολογθμζνων 

ςυναλλαγϊν. 

Θ. Εγγυθτικζσ επιςτολζσ: κατά τα οριηόμενα από το άρκρο 302 του Ν. 4412/ 2016, κα 

ηθτθκοφν από ζκαςτο ςυμμετζχοντα ςτο διάλογο οικονομικό φορζα το 0,5% τθσ 

προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ωσ «εγγφθςθ ςυμμετοχισ» και το 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ «εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ» από τον οικονομικό φορζα που κα επιλεγεί για 

να ςυμβλθκεί με τθν ιδιότθτα του αναδόχου. 

Θ. Διαςφάλιςθ των ςυναλλαγών: κατά τα οριηόμενα από το άρκρο 257 του Ν. 4412/ 2016, 

ο ανακζτων φορζασ επιφυλάςςεται να τθριςει τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ διακίνθςθσ των 

πλθροφοριϊν και ομοίωσ να απαιτιςει από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

1. Πλιρθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα οικονομικοφ φορζα κακϊσ εξάγονται από το 

Γ.Ε.Μ.Η. πλζον πιςτοποιθτικϊν περί μθ πτϊχευςθσ, μθ εκκακάριςθσ, μθ λφςθσ τθσ 

γραμματείασ του οικείου δικαςτθρίου∙ 

2. Ειδικζσ πιςτοποιιςεισ εάν προβλζπονται από εκνικό ι κλαδικό φορζα∙ 

3. Ποινικό μθτρϊο νομίμου εκπροςϊπου∙ 

4. Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του φορζα∙ 

5. Ιςολογιςμοί τελευταίων τριϊν χριςεων. 

ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 303 – 307 Βιβλίου ΙΙ, Σμιματοσ ΙΙΙ, Ενότθτασ 4 του Ν. 4412/ 

2016 ο ανακζτων φορζασ διατθρεί το δικαίωμα αποκλειςμοφ από το διάλογο 

ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων που προδιλωσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για 

να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτισ ωσ άνω προδιαγραφζσ  και να προχωριςει το διάλογο με 

τουσ εναπομείναντεσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ Αρχισ τθσ «εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ 

ανταγωνιςμοφ» που διαπνζει το Ν. 4412/ 2017. 

 



ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Η προκεςμία υποβολισ ενδιαφζροντοσ ορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ αρχισ 

γενομζνθσ από τθν πλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

ιςτοςελίδα ανακζτοντοσ φορζα, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

ΕΝΑΡΞΘ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ 

Με το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 

αρχίςουν να υποβάλλουν το ενδιαφζρον τουσ για ςυμμετοχι ςτον ανταγωνιςτικό διάλογο 

με κάκε πρόςφορο μζςο ζγγραφθσ επικοινωνίασ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τθλεομοιοτυπία, ςυςτθμζνθ επιςτολι, επιςτολι ταχυμεταφοράσ) εκ του οποίου να 

αποδεικνφεται πωσ θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ κατζςτθ λθψιδεισ. Ο 

ανακζτων φορζασ αφότου λάβει τισ εκδθλϊςεισ ενδιαφζροντοσ, εντόσ τθσ προκεςμίασ, κα 

καλζςει ςε τακτι θμερομθνία ζκαςτο οικονομικό φορζα για να πραγματευτεί μαηί του τθν 

δυνατότθτα κατάρτιςθσ βιϊςιμθσ ςφμβαςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Αρχισ τθσ «ίςθσ 

μεταχείριςθσ». Ο διάλογοσ κα περατωκεί ςτο ςθμείο οπότε ο ανακζτων φορζασ ζχει 

προςδιορίςει τισ λφςεισ που κεωρεί πωσ ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ που ζχει 

κζςει και, κατά ςυνζπεια, κεωρεί πωσ είναι ζτοιμοσ να ςυμβλθκεί με τον/ τουσ οικονομικό/ 

ουσ φορζα/ εισ που ικανοποιεί/ οφν τισ τελευταίεσ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟΤ 

Ο διάλογοσ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ ζδρασ του ανακζτοντοσ φορζα με τα 

αρμόδια εντεταλμζνα για τθ διεξαγωγι του ςτελζχθ. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ/ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στα πλαίςια του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ζκαςτοσ ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ 

καλείται να ςτοιχειοκετιςει τθν ζκταςθ τθσ εμπειρίασ/ τεχνογνωςίασ του ςτθ διαχείριςθ 

του καυςίμου, τισ μεκόδουσ που δφναται να αξιοποιιςει για τθ βζλτιςτθ δυνατι διαχείριςθ 

του καυςίμου κακϊσ επίςθσ και να προτείνει τθν βζλτιςτθ δυνατι προμικεια καυςίμου, 

δια τθσ υποβολισ τελικισ προςφοράσ εντόσ κλειςτοφ φακζλου. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ/ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΕΛΙΚΟΤ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ 

Μετά το πζρασ του διαλόγου οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι μετείχαν ςε αυτόν κα κλθκοφν 

να παραςτοφν κατά το άνοιγμα των τελικϊν προςφορϊν, το οποίο κα πραγματοποιθκεί 

ενϊπιον τουσ ταυτόχρονα, με τθν επιφφλαξθ των Αρχών τθσ «διαφάνειασ» και τθσ «ίςθσ 

μεταχείριςθσ».  

Κατά τα οριηόμενα από τθν παρ. 2 του άρκρου 311 Βιβλίου ΙΙ, Σμιματοσ ΙΙΙ, Ενότθτασ 6, του 

Ν. 4412/ 2016, θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ (‘ποιότθτα – τιμι’) κα κακορίςει τον/ τουσ ανάδοχο/ ουσ. 

 

 


