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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αλεξανδρούπολη, 09 Φεβρουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. : 918
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 25/19-01-18
αιτήματος προμήθειας, με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΑΡΝΟΡ1Π-25Χ, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η Οικονομική προσφορά η οποία θα υποβληθεί με
ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης, στην νομίμως διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του
Νομού, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών του Νομού, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων και όπως αυτά εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.fuelprices.gr του ΥΠ.ΑΝ.
οποία θα ισχύει την ημέρα κατάθεσης προσφορών του σχετικού Διαγωνισμού.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

Πετρέλαιο θέρμανσης
25/19-01-18 για το κτίριο της
CPV:09135100-5 Βάσης του ΕΚΑΒ στην
Αλεξ/πολη

Ποσότητα
Λίτρα

1.000

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών
Τρίτη 20
Φεβρουαρίου
2018

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Πληροφορίες

Μιχαηλίδης Θεόφιλος
Τηλ: 2551089365
1.200,00 €
Fax: 2551089367
th.michailidis@ekab.gr

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με Α.Ε. 25/2018».
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Χρήστος Λίμας
Παιδοχειρουργός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προµηθεύει την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ µε πετρέλαιο

θέρµανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων του.
2.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιµα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :

2.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες,
ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου.
Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες:
Απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρµανσης
Παράμετρος

Όρια

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)

Μονάδες
Ελάχιστο
Δείκτης Κετανίου
Πυκνότητα στους 15o C

kg/m3
o

Σημείο Ανάφλεξης
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10%

C

Μέγιστο

40

EN ISO 4264

Να αναφέρεται

EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

55

% m/m

0.30

% m/m

0.02

EN ISO 10370

υπολείµµατος αποστάξεως)
Τέφρα
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3h,50oC)
Νερό και υπόστηµα

EN ISO 6245
EN ISO 2160

Κλάση 3
% v/v

0.10

%m/m

0.10

Περιεκτικότητα σε θείο

ASTM D1796
EN ISO 14596, EN ISO 8754,
EN ISO 24260

Ιξώδες στους 40C

mm2/s

6

EN ISO 3104
Pr EN ISO 3405: 1998

Απόσταξη:
ο

Απόσταγμα στους 350 C

%v/v

85
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Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Παράμετρος

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)

Μονάδες Όρια
Από 1 /10
Από 1 / 4 έως
έως και 31
και 30 / 9
/ 3 κάθε
κάθε έτους
έτους

ASTM D97, ASTM D 5950 ISO

Σηµείο ροής
ο

Θερµοκρασία

C

3016
-5

αποφράξεως
ο

ψυχρού φίλτρου (CFPP

-9
EN116

C

Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΝ 116
EN ISO 2160
EN ISO 3104

EN ISO 3170
EΝ ISO 3171
PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)
EN ISO 3675:1998

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

ΤΙΤΛΟΣ
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.
Petroleum liquids – Manual sampling
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
Petroleum
products
–
Determination
of
distillation characteristics
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.
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
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EN ISO 14596:1998

Petroleum products – Determination of sulfur
content – wavelength dispersive XRF method
(ISO 14596:1998)
EN 24260:1994
Petroleum products and hydrocarbons –
Determination of sulfur content – Wickbold
combustion method (ISO 4260:1987)
ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO Determination of pour point of petroleum
3016
products
ASTM D 1796
Determination of water and sediment in fuel oils
by the centrifuge method
ASTM 1500

Color determination:standard test method for
ASTM color of petroleum products

Το ζητούμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:
• στην ΚΥΑ με Αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρμανσης.
• στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών
καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με
την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω Κ.Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
• Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα
τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης
του από την επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του
ΕΚΑΒ, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας
Χρήσεως.

3.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα πρέπει οι παρεχόµενες υπηρεσίες των πρατηρίων του δικτύου να καλύπτουν τουλάχιστον 8ωρη καθηµερινή
λειτουργία.

3.3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

Το βυτιοφόρο του Χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει
την παραδοτέα ποσότητα των καυσίµων.

3.5.

ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασµό θα πρέπει να αποτελούν νόµιµα φορολογικά στοιχεία.
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3.5.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αµέσως µετά την παράδοση του καυσίµου θα παραδίδεται ∆ελτίο Αποστολής/Τιµολόγιο, επί του οποίου κατά την
λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον µετρητή του βυτιοφόρου η παραδοτέα ποσότητα καυσίµου.
Επί του ∆ελτίου Αποστολής/Τιµολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία :
α. η ηµεροµηνία συναλλαγής
β. την µονάδα µέτρησης
γ. το είδος του καυσίµου
δ. η ποσότητα του καυσίµου
ε. η τιµή µονάδος
στ. το τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
ζ. τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
η. το ονοµατεπώνυµο του οδηγού του οχήµατος
θ. η υπογραφή του οδηγού
Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προµηθευτής εκδίδει µόνο ∆ελτίο Αποστολής και εκ των υστέρων το
σχετικό Τιµολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία µε αρ. στ και ζ.
Στο Τιµολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά ∆ελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει
εκδοθεί.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
4.1. Η ανάδειξη Χορηγητή θα γίνει µε βάση την φθηνότερη τιµή προσφοράς σε κάθε προµήθεια καυσίµου.
4.2. Το κριτήριο θα είναι η Οικονοµική προσφορά η οποία θα υποβληθεί µε ποσοστό παρεχόµενης έκπτωσης,
στην νοµίµως διαµορφούµενη µέση τιµή χονδρικής πώλησης του Νοµού, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία τιµών
του Νοµού, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων και όπως αυτά εµφανίζονται στην ηλεκτρονική δ/νση
http://www.fuelprices.gr του ΥΠ.ΑΝ. οποία θα ισχύει την ηµέρα κατάθεσης προσφορών του σχετικού ∆ιαγωνισµού.
5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.1. Το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου ποιότητας καυσίµων σε κατάλληλα πιστοποιηµένα εργαστήρια, όποτε
θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.

