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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007 και Ν. 4412/2016, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και το υπ’ αρικµ.
530/28-12-16 αίτθμα τθσ εν λόγω προμικειασ με ΑΔΑΜ 16REQ005661203 2016-12-30 και Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Τποχρζωςθσ ΑΔΑ ΨΒΒ9ΟΡ1Π-ΝΦ0 (ΚΑΕ 1611), προκθρφςςει υνοπτικό Διαγωνιςμό µε κριτιριο κατακφρωςθσ
το ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για “Πετρζλαιο Θζρμανςθσ” (CPV 091351005), προχπολογιςκείςασ Δαπάνθσ 19. 269,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ είναι αναρτθμζνθ ςτο ΚΗΜ∆Η, ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ
www.ekab.gr
Οι προςφορζσ κατατίκενται ι αποςτζλλονται ςτθν Γραμματεία του Παρατιματοσ ςτθν πιο πάνω ταχυδρομικι
διεφκυνςθ και γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Πζμπτθ 12 Ιανουαρίου 2017 ώρα 10.00 π.μ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν ίδια θμζρα και ϊρα.
Oι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7 του ν. 4412/16, μζςα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) H λζξθ Προςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ
β) H επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
γ) O τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ
δ) H καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ)
ε) Tα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Εντόσ του φακζλου οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
1. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Δικαιολογθτικά υμμετοχισ” ο οποίοσ περιζχει:


Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/16 για τισ οποίεσ οι
οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν
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β) Πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρα 75 του ν.
4412/16
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 Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Σεχνικι Προςφορά” ο οποίοσ περιζχει

ζγγραφα και τα

δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια, χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν
και περιγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Προςφορά” ο οποίοσ περιζχει:

Α/Α



Σθν οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ ςφμφωνα µε το εξισ υπόδειγμα:
Είδοσ

Κωδικόσ
είδουσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ποςότθτα

Σιμι
Μονάδοσ
χωρίσ
ΦΠΑ

υνολικι
Σιμι
χωρίσ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σελικι
Σιμι με
ΦΠΑ

Παρ.
Σιμών

Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου και μθ Φ.Π.Α., για
παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

Οικονομικι προςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ ι τθν αντίςτοιχθ τιμι όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ενϊ δεν επιτρζπονται οι
αντιπροςφορζσ. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι
∆ιενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια του
διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ ιςχφουν για 90 θμζρεσ.
Σον Οικονομικό Φορζα (Προμθκευτι) βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ εκτόσ τθσ κράτθςθσ Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ
που επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.

O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝΟΠΟΤΛΟ
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
α. Είδοσ διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ
β. Είδοσ προμικειασ: Πετρζλαιο κζρμανςθσ
Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για μζροσ μόνο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ: Όχι
γ. CPV: 09135100-5
δ. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικών: Η προμικεια κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ
- Σόποσ παράδοςθσ υλικών: ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ και Πλαταιϊν
26 Χαριλάου
ε. Δθμοςίευςθ: Ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ, Διαφγεια, ΚΗΜΔΗ
ςτ. Αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ προςφορών: Κλθρωκείςα επιτροπι
η. Νόμιςμα προςφοράσ: € (Ευρϊ)
θ. Εγγυιςεισ
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Δεν προβλζπεται
- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Δεν προβλζπεται
κ. Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: 19.269,60 € (υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 %)
ι. Πθγι χρθματοδότθςθσ: Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ, ΚΑΕ 1611
ια. Απαγόρευςθ εναλλακτικών προςφορών: Ναι
ιβ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ, ςτθν νομίμωσ διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι
χονδρικισ πϊλθςθσ ανά Νομό, ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τιμϊν ανά Νομό, του Παρατθρθτθρίου
Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων και όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ http://www.fuelprices.gr του
ΤΠ.ΑΝ. οποία κα ιςχφει τθν θμζρα κατάκεςθσ προςφορϊν του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ.
ιγ. Προκεςμία υποβολισ προςφοράσ: Ζωσ Πζμπτθ 12 Ιανουαρίου 2017 10.00 πμ
ιδ. Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ: 90 μζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ιε. Κρατιςεισ: Κάκε νόμιμθ κράτθςθ εκτόσ τθσ Ψυχικισ Τγείασ
ιςτ. Αναπροςαρμογι τιμιματοσ: Δεν προβλζπεται
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
Η επιλογι Αναδόχου αφορά ςτθν ανάδειξθ Χορθγθτι ο οποίοσ κα προμθκεφει το Παράρτθμα

___________ του Ε.Κ.Α.Β. (ι και τουσ Σομείσ του) με πετρέλαιο θέρμανςησ, για τισ ανάγκεσ των κτιρίων του.
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΤΙΜΩΝ
Σα καφςιμα πρζπει να καλφπτουν τισ εξισ προδιαγραφζσ :
2.1. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ
Σα παραδιδόμενα καφςιμα κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από άλλεσ προςμίξεισ όπωσ νερό ι άλλεσ
ουςίεσ, ξζνεσ ωσ προσ τον τφπο καυςίμου.
Οι προδιαγραφζσ και οι μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω
πίνακεσ:
Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου κζρμανςθσ
Παράμετροσ

Όρια

Μονάδεσ

Μζκοδοσ ζλεγχου

Ελάχιςτο

Δείκτθσ Κετανίου

Μζγιςτο

40
o

Πυκνότθτα ςτουσ 15 C

kg/m3
C

Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματοσ
αποςτάξεωσ)
Σζφρα
Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ
(3h,50oC)
Νερό και υπόςτθμα

EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

Να αναφζρεται

o

θμείο Ανάφλεξθσ

55

% m/m

0.30

% m/m

0.02

Ιξϊδεσ ςτουσ 40C

% v/v

0.10

%m/m

0.10

mm2/s
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Απόςταξθ:
Απόςταγμα ςτουσ 350 C

EN ISO 6245

ASTM D1796
EN ISO 14596, EN ISO
8754, EN ISO 24260
EN ISO 3104
Pr EN ISO 3405: 1998

85

%v/v

ο

EN ISO 10370

EN ISO 2160

Κλάςθ 3

Περιεκτικότθτα ςε κείο

(ISO/EN)

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου
Παράμετροσ

Μονάδεσ

Όρια
Από 1 / 4 ζωσ και
30 / 9 κάκε ζτουσ

θμείο ροισ

ο

C

Θερμοκραςία αποφράξεωσ ψυχροφ φίλτρου
(CFPP

ο

Μζκοδοσ ζλεγχου
Από 1 /10 ζωσ

(ISO/EN)

και 31 / 3 κάκε
ζτουσ
-9
-5

ASTM D97, ASTM D 5950
ISO 3016
EN116

C

Σίτλοι των προτφπων που αναφζρονται ςτθν παροφςα απόφαςθ
ΠΡΟΣΤΠΟ
ΕΝ 116
EN ISO 2160
EN ISO 3104

ΣΙΣΛΟ
Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging
point.
Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test.
Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination
of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
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EN ISO 3170
EΝ ISO 3171
PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum liquids – Manual sampling
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
Petroleum products – Determination of distillation characteristics

EN ISO 3675:1998

Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory
determination of density or relative density – Hydrometer method (ISO
3675:1998).
Petroleum products – Determination and application of precision data in
relation to methods of test.
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EN ISO 4259:1995
(ISO 4259:1993)
EN ISO 4264
EN ISO 6245
EN ISO 10370
ΕΝ ISO 12185: 1996
EN 22719
EN ISO 8754:1995

EN ISO 14596:1998
EN 24260:1994
ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016
ASTM D 1796

ASTM 1500

Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of ketane index
Petroleum products – Determination of ash
Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method)
Crude petroleum and petroleum products – Determination of density –
oscillating – U- tube method
Petroleum products and lubricants – Determination of flash point –
Pensky – Martens closed cup method
Petroleum products – Determination of sulfur content – Energy
dispersive XRF method
Petroleum products – Determination of sulfur content – wavelength
dispersive XRF method (ISO 14596:1998)
Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content
– Wickbold combustion method (ISO 4260:1987)
Determination of pour point of petroleum products
Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge
method
Color determination:standard test method for ASTM color of petroleum
products

Σο ηθτοφμενο Πετρζλαιο Θζρμανςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται:
 ςτθν ΚΤΑ με Αρικμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του
πετρελαίου κζρμανςθσ.
 ςτθν ΚΤΑ με Αρικμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ
προσ τθν Οδθγία 1999/32/ΕΚ του υμβουλίου ςχετικά με τθν μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ οριςμζνων
υγρϊν καυςίμων ςε κείο και τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 93/12/ΕΟΚ και προσ τθν Οδθγία
2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ
1999/32/ΕΚ ςχετικά με τθν περιεκτικότθτα των καυςίμων πλοίων ςε κείο όπωσ οι παραπάνω Κ.Τ.Α.
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
 Η ποιότθτα κα είναι ίδια με αυτι που ορίηουν τα Ελλθνικά Διυλιςτιρια, και κα πρζπει να πλθροφν
απόλυτα τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ κατά περίπτωςθ.

Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ των κτιρίων από τον προμθκευτι, κατόπιν
ειδοποίθςθσ του από τθν επιτροπι παραλαβισ. Η παραλαβι κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ
καυςίμων του ΕΚΑΒ, θ οποία είναι και υπεφκυνθ για να ορίςει τον τρόπο παραλαβισ. Ο προμθκευτισ κα
πρζπει να διακζτει ιδιόκτθτο βυτιοφόρο για τθν μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ, ι να εκμιςκϊνει
βυτιοφόρο Δθμοςίασ Χριςεωσ.
3.2.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θα πρζπει οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των πρατθρίων του δικτφου να καλφπτουν τουλάχιςτον 8ωρθ
κακθμερινι λειτουργία.
3.3.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ

Σο βυτιοφόρο του Χορθγθτι, κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα παράδοςθσ, το οποίο να
διαςφαλίηει τθν παραδοτζα ποςότθτα των καυςίμων.
3.5.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ

Σα παραςτατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιαςμό κα πρζπει να αποτελοφν νόμιμα φορολογικά
ςτοιχεία.
3.5.1.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

5

ΑΔΑ: 6470ΟΡ1Π-ΗΒ6
Αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του καυςίμου κα παραδίδεται Δελτίο Αποςτολισ/Σιμολόγιο, επί του οποίου
κατά τθν λιξθ τθσ παράδοςθσ κα πρζπει να τυπϊνεται από τον μετρθτι του βυτιοφόρου θ παραδοτζα
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ποςότθτα καυςίμου.

Επί του Δελτίου Αποςτολισ/Σιμολογίου εκτόσ των άλλων, κα περιλαμβάνονται τα εξισ ςτοιχεία :
α. θ θμερομθνία ςυναλλαγισ
β. τθν μονάδα μζτρθςθσ
γ. το είδοσ του καυςίμου
δ. θ ποςότθτα του καυςίμου
ε. θ τιμι μονάδοσ
ςτ. το τελικό κακαρό ποςό του παραςτατικοφ
η. τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.
θ. το ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ του οχιματοσ
κ. θ υπογραφι του οδθγοφ
ε περίπτωςθ που κατά τθν παράδοςθ ο προμθκευτισ εκδίδει μόνο Δελτίο Αποςτολισ και εκ των υςτζρων
το ςχετικό Σιμολόγιο, τότε κα παραλείπονται τα ςτοιχεία με αρ. ςτ και η.
το Σιμολόγιο κα πρζπει να αναφζρονται απαραίτθτα τα ςχετικά Δελτία Αποςτολισ βάςει των οποίων ζχει
εκδοκεί.
4. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
4.1.

Η ανάδειξθ Χορθγθτι κα γίνει με βάςθ τθν φκθνότερθ τιμι προςφοράσ ςε κάκε προμικεια

καυςίμου.
4.2.

Ειδικά για τισ ζδρεσ των Παραρτθμάτων Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ, το κριτιριο κα είναι θ

Οικονομικι προςφορά θ οποία κα υποβλθκεί με ποςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ, ςτθν νομίμωσ
διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ ανά Νομό, ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τιμϊν ανά Νομό,
του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων και όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ
http://www.fuelprices.gr

του ΤΠ.ΑΝ. οποία κα ιςχφει τθν θμζρα κατάκεςθσ προςφορϊν του ςχετικοφ

Διαγωνιςμοφ.
5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
5.1.

Σο Ε.Κ.Α.Β. διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου ποιότθτασ καυςίμων ςε κατάλλθλα πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια,

όποτε κεωρθκεί απαραίτθτο από τισ υπθρεςίεσ του.
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