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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡ/63/2022 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

Ο.Α.Σ.Θ.», με εκτιμώμενη αξία 164.700,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και 204.228,00 Ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (CPV): 09211000-1 [Λιπαντικά έλαια και 

λιπαντικά μέσα]. 

Καταληκτική́ ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών: Πέμπτη 06.10.2022 και ώρα 13:00 

 

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:  

• Το άρθρο 2 της Α-46258/4048/4.9.2009 (ΦΕΚ 1931/Β). 

• Το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 4482/25.7.2017 (ΦΕΚ 102/Α). 

• Το άρθρο 41 του ν. 4640/30.11.2019 (ΦΕΚ 190/Α). 

• Το με αριθ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 

24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 

• Την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότησης 

σε σώμα του νέου Δ.Σ.». 

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/2013) 

• Το ΦΕΚ Β’ 739/18.2.2022, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2022. 

• το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 278/2020 πρωτογενές αίτημα ΑΣ2020/152 με αριθμό ΑΔΑΜ: 

20REQ007727970 

• Την υπ. αριθ. 8371/04.10.2022 απόφαση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορούσε στην ανάθεση της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» λόγω λήξης της ισχύος της προσφοράς των 

συμμετεχόντων κατ’ άρθρο 106 παρ. 2.ε του ν. 4412/2016 και την έγκριση διεξαγωγής νέας διαδικασίας 

για την ανάθεσης της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», 

η οποία θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 106 παρ. 5 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης προμήθειας 

του συγκεκριμένου λιπαντικού SPIRALX S6 ATF ZM. 

• Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 

και ειδικότερα τη διάταξη των άρθρων 269 παρ. δ και 269 Α του ν. 4412/2016 για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας α-

νάγκης. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
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τους οικονομικούς φορείς, να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (άρθρο 269 παρ. 1 περ. δ και 269Α) για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», με εκτιμώμενη αξία 164.700,00 

Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ ΛΙΤΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
/ΛΙΤΡΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΛΙΠANTIKO ΥΓΡΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
20F 

30.000 5,49 164.700,00 204.228,00 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά 

που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Κριτήριο ανάθεσης της Συμβάσης είναι η πλέον συμφέρουσα από́ οικονομική́ άποψη προσφορά́ βάσει 

τιμής για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία). Στην τιμή́ περιλαμβάνονται οι 

εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από́ το Φ.Π.Α., καθώς και 

το κόστος μεταφοράς στο αμαξοστάσιο του Ο.Α.Σ.Θ. στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης. 

 Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών. 

 Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα 

διεξαχθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: supply@oasth.gr 

 Επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

 Τον 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 του Ο.Α.Σ.Θ. και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 Oι προσφορές υποβάλλονται με βάση της τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα και με βάση το 

διαμορφωμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους αποστέλλοντας τη ταχυδρομικά στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του Ο.Α.Σ.Θ., οδός Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644, 5ος όροφος ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: supply@oasth.gr έως Πέμπτη 06.10.2022 και ώρα 13:00 καταληκτική́ ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής της προσφοράς. 

 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητή της προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή. 

mailto:supply@oasth.gr
mailto:supply@oasth.gr
ΑΔΑ: 9Ξ6346ΜΨ84-Ν3Μ





 

 
 
 
 

Αριθ. πρωτ. ΠΡ/63/2022 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Θεσσαλονίκη 09/10/2022 
 

3 
 

 Οι προσφορές που περιέρχονται στην με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο. 

 Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από την 

ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Θ. www.oasth.gr. 

 Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, επισημαίνεται ότι ο φάκελος της προσφοράς τους θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρό-
σκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» και θα συνοδεύεται από τυποποιημένο 
πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του εργοστασίου παραγωγής του λιπαντικού, που θα αναφέρει όλες 
τις παραμέτρους, τις προδιαγραφές κατασκευαστών λεωφορείων που υποστηρίζουν και τα αποτελέ-
σματα πιστοποιημένων τεχνικών αναλύσεων. 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Φορολογική Ενημερότητα 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Αποδεικτικά Έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (αφορά στα Νομικά πρόσωπα). 

 Τόπος/χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί 

Πέμπτη 06.10.2022 και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης 

& έναρξη αποσφράγισης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης. Αν η 

διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για 

λόγους ανωτέρας βίας, ο Ο.Α.Σ.Θ. ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση στο site www.oasth.gr 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 

αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2310-981226 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: supply@oasth.gr 

  

 Για τον Ο.Α.Σ.Θ. 

 

 

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 Γεώργιος Σ. Ζαρίφης 

http://www.oasth.gr/
http://www.oasth.gr/
mailto:supply@oasth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λιπαντικού υγρού για τις ανάγκες των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., 

σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ ΛΙΤΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

/ΛΙΤΡΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΛΙΠANTIKO ΥΓΡΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 20F 

30.000 5,49 164.700,00 204.228,00 

 

Η παραπάνω προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 09211000-1 [Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα]. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει αναλόγως και αζημίως την 

ποσότητα της προμήθειας και αντιστοίχως το τίμημα ή να προβεί μονομερούς στη διακοπή της Σύμβασης, αν 

προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες περιστάσεις, που καταργούν την ανάγκη για τη 

συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 164.700,00 ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ. 

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 

του Φορέα. 

 

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ. 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) Τα Λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζονται στα παρακάτω: 
• Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κά-

τωθι άρθρα: Άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως» Άρθρο 
70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση με το Άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις ε-
μπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών» 

• Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπα-
ντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

• K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β’/29-6-95): «Προδιαγραφές βαλβολινών». 

• Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 
β) Ειδικότερα, τα υλικά θα ακολουθούν τις παρακάτω ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές: 
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1. Λιπαντικό υγρό κιβωτίου ταχυτήτων 

• Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων τύπου ZF HP500, HP590, HP502C, HP552C, 
HP582C, HP592C, HP602C, HP604C, HP554 και Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τύπου ZF ECOLIFE 

• Η εμπορική ονομασία του λιπαντικού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους καταλόγους TE-ML 20 
εγκεκριμένων από την ZF λιπαντικών, στην κατηγορία λιπαντικών 20F. 

γ) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται 
από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της αν-
θρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων. Θα είναι υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια 
ζωής. Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διε-
θνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της 
χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Α. Οι οικονομικοί φορείς έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα 

Β. Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν και υποβάλουν υποχρεωτικά πιστοποιητικά καταλληλότητας (Approval 
Certificate) των λιπαντικών που προσφέρουν από τις κατασκευάστριες εταιρίες των παραπάνω κιβωτίων τα-
χυτήτων. 

Γ. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα τεχνικά φυλλάδια (TDS) και τα φύλλα δεδο-
μένων ασφαλείας (MSDS) των λιπαντικών που προσφέρουν, με τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή 
χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα 
κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. 

Δ. O ανάδοχος θα τηρεί απόθεμα στην αποθήκη του, ίσο τουλάχιστον με το 15% της συμβατικής ποσότητας, 
σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

E. O ανάδοχος θα εφοδιάζει, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, τον Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες 
ποσότητες των ειδών, τακτικά και έγκαιρα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την τμηματική παραγ-
γελία της προμήθειας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 07:00 έως 14:00. Εάν διαπιστωθεί οποιοδή-
ποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρή-
σεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο. 

ΣΤ. Πιστοποίηση (σύστημα) διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σε ισχύ για την εταιρεία 
που παράγει το λιπαντικό και για την εταιρεία που το εμπορεύεται. 
Ζ. Πιστοποίηση (σύστημα) περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύ-
ναμο, σε ισχύ, για την εταιρεία που παράγει το λιπαντικό. 
 

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εχεμύθεια. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4412/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η 

υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί 

σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα 

ανωτέρω, το Ο.Α.Σ.Θ., έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. 

Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε 

υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) 

του(των) οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων): 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων της πρόσκλησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τους οποίους 

αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, προσφέρω (προσφέρουμε) για την ανάληψη της προμήθειας 

τις παρακάτω τιμές: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ ΛΙΤΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

/ΛΙΤΡΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΛΙΠANTIKO ΥΓΡΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 20F 

30.000    

 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου ισχύει για 30 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

 

Θεσσαλονίκη ……………2022 
Για την ............................................................................ (τίτλος εταιρείας) 

............................................................. (Υπογραφή) 

............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ. Δελτ. Ταυτότητας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 
οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων του του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 

αριθ. Διακήρυξης 03/2021 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», τους οποίους 
αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, υποβάλλω (υποβάλλουμε) την προσφορά μας ως 
εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της προκήρυξης για τις 
τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών και την 
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, όπως καταγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της προκήρυξης 63/2022 του ΟΑΣΘ. 

ΝΑΙ 

 

2 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει και υποβάλει υποχρεωτικά 
πιστοποιητικά καταλληλότητας (Approval Certificate) των 
λιπαντικών που προσφέρουν από τις κατασκευάστριες 
εταιρίες των κιβωτίων ταχυτήτων 

ΝΑΙ 

 

3 
Πιστοποίηση (σύστημα) διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2015 σε ισχύ για την εταιρεία που παράγει το λιπαντικό 
και για την εταιρεία που το εμπορεύεται. 

ΝΑΙ 
 

4 
Πιστοποίηση (σύστημα) περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, σε 
ισχύ, για την εταιρεία που παράγει το λιπαντικό. 

ΝΑΙ 
 

5 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τα 
τεχνικά φυλλάδια (TDS) και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας 
(MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει, με τις απαραίτητες 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών 
γενικά. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα 
περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, 
prospectus κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 

 

6 

Ο ανάδοχος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών και συμμορφώνεται με 
τους όρους και τις διατάξεις του Π.Δ, 82 / ΦΕΚ 64 Α’/ 
02.03.2004. 

ΝΑΙ 

ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 
ΩΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
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7 
Ο ανάδοχος είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών. 

ΝΑΙ 

ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 
ΩΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

 

8 
Ο ανάδοχος φορέας θα τηρεί απόθεμα στην αποθήκη του, 
ίσο τουλάχιστον με το 15% της συμβατικής ποσότητας, καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

ΝΑΙ 
 

9 

Ο ανάδοχος θα εφοδιάζει, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, τον Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες 
των ειδών, τακτικά και έγκαιρα, το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών από την τμηματική παραγγελία της Υπηρεσίας, 
δηλαδή από τις 07:00 π.μ. έως 14:00 από Δευτέρα έως 
Παρασκευή. 

ΝΑΙ 

 

 

Βεβαιώνω ότι η προσφορά μου ισχύει για 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού: 

 
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. 
 
 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

 

Υπογραφή 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 

αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 

δέκα (10) ετών», 

δηλώνω ότι: 

1. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν. 

2. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

3. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

4. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

5. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

6. Έλαβα γνώση των όρων της της με αρ. ΠΡ/……/2022 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού από την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

 

 

Υπογραφή 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας 

αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη 

των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

ΑΔΑ: 9Ξ6346ΜΨ84-Ν3Μ
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