ΑΔΑ: 60ΜΥΟΡ1Π-ΙΡ3

18PROC003868360 2018-10-19

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ www.ekab.gr
ΡΑΑΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ EL 522
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Ρ. Σιαγκοφρθ
Τθλζφωνο
: 2313 326614
Fax
: 2310 347310
E-mail
: p.siagkouri@ekab.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.19 12:26:42
EEST
Reason:
Location: Athens

Θεςςαλονίκθ, 19 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 27/2018

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
προςκαλεί
δθμόςιο ςυνοπτικό διαγωνιςμό
με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια:
Ρετρελαίου Θζρμανςθσ (AE 370/2018)
εκτιμϊμενθσ αξίασ 5.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ προμθκευτι
τθσ ωσ άνω προμικειασ
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ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακζτουςα Αρχι

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ

Αρικμόσ Εντολισ

370/24-9-18

Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Επιτροπι Ζρευνασ - Αγοράσ Λοιποφ Υλικοφ
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35

Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ Τρίτθ 06 Νοεμβρίου 2018 10.00 π.μ.
των Ρροςφορϊν
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν

Ζωσ 06 Νοεμβρίου Ώρα 10.00 π.μ.

Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν

Αρμόδια Επιτροπι:
Δ. Τηιϊτηιοσ
Τθλ. 231 3326 631 email. d.tziotzios@ekab.gr

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ
Ενδεικτικι ποςότθτα: 5.000 λίτρα

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Ενδεικτικι τιμι: 5.000,00 €
Σφμβαςθσ
(Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ)
Είδοσ Διαδικαςίασ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ

Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ

Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1611

Νόμιςμα Ρροςφερόμενθσ Τιμισ

Ευρϊ

Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ

Πχι

Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ

Πχι

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά

Ναι

Κριτιριο Ανάκεςθσ

Ροςοςτό παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ, ςτθν νομίμωσ
διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ
ανά Νομό, ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία
τιμϊν ανά Νομό, του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν
Υγρϊν Καυςίμων και όπωσ αυτά εμφανίηονται
ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ:
http//www.fuelprices.gr του ΥΡ.ΑΝ.
Τον Οικονομικό Φορζα (Ρρομθκευτι) βαρφνουν οι
νόμιμεσ κρατιςεισ

Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα ι Πχι
Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Υποβολι Εναλλακτικϊν Ρροςφορϊν

Πχι

Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν

6 Μινεσ

Κωδικόσ/οι CPV

09135100-5

Διάρκεια Σφμβαςθσ

12 μινεσ/ι ζωσ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ

Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν

Ελλθνικι
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1. Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικι διαδικαςία βάςει του άρκρου 117 του ν. 4412/2016.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το EKAB. Η δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει
τον ΚΑΕ 1611 με ςχετικι πίςτωςθ Α/Α 2605 (ΑΔΑ ΨΗΜ5Ο1Ρ-ΓΦ3) του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα.
2. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Ρρομικεια πετρελαίου κζρμανςθσ,
Ενδεικτικι ποςότθτα: 5.000 λίτρα
3. Δθμοςιότθτα
Η

πρόςκλθςθ

ενδιαφζροντοσ

επιβεβαίωςθσ

αναρτικθκε

ςτο

διαδίκτυο,

ςτον

ιςτότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL): www.ekab.gr ςτθν διαδρομι : Ρροκθρφξεισ ► Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ.
4. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν.
5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ (Άρκρο 25 του ν. 4412/16)
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για
τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
6. Λόγοι αποκλειςμοφ (άρκρο 73 του ν. 4412/16)
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία του διαγωνιςμοφ προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ για ζνα ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
β) δωροδοκία
γ) απάτθ
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
7. Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν (άρκρο 92 ν. 4412)
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ:
α) θ λζξθ Ρροςφορά
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ)
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) υπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται)
β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια και χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν (παρ. 4 του άρκρου 94 του ν. 4412).
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γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν τιμι
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο (εδάφιο α τθσ παρ. 5 του άρκρου 95 του ν. 4412).
8. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν (άρκρο 91 του ν. 4412)
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω,
- Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν
- Δικαίωμα ςυμμετοχισ
- Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ
- Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ
ε) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ
ςτ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
9. Αξιολόγθςθ προςφορϊν (άρκρο 100 του ν. 4412)
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται
δθμόςια, παρουςία των ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Τα επιμζρουσ ςτάδια, ζχουν ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά
φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά
φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται.
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β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και
ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ.
γ) Τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν
ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται. Για όςεσ
προςφορζσ δεν κρίκθκαν οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
επιςτρζφονται.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/16.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
10. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκρο 103 του ν. 4412)
Ρζραν των οριηόμενων ιςχφουν και τα ακόλουκα:
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74.
2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου.
11. Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του ν. 4412/16)
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντασ τθν προκεςμία
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει
αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ προςφορά.
12. Ενςτάςεισ (άρκρο 127 του ν. 4412/16)
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν
άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό
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τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
13. Ματαίωςθ Διαδικαςίασ (άρκρο 106 του ν. 4412/16)
Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ.
14. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 130 του ν. 4412/16)
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί.
15. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 133 του ν. 4412/16)
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ.
16. Τρόποσ πλθρωμισ (άρκρο 200 του ν. 4412/16)
Η πλθρωμι τθσ αξίασ ςτον ανάδοχο κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ι τθσ υπθρεςίασ. Ο τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ
τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ.
17. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν (άρκρο 206 του ν. 4412/16)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ι/και τισ υπθρεςίεσ τμθματικά ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατόπιν ειδοποίθςθσ του από τθν επιτροπι παραλαβισ. Τόποσ
παράδοςθσ υλικϊν: ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Ρλαταιϊν 26 Χαριλάου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/16. Εάν λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
18. Ραραλαβι υλικϊν (άρκρο 208 του ν. 4412/16)
H παραλαβι των υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπζσ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςκοπικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία. Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ
ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο.
19. Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ (άρκρο 213 του ω. 4412/16)
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
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ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά.
20. Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ (άρκρο 215 του ν. 4412/16)
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Μιλτιάδθσ Μυλωνάσ
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ΡΑΑΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΗΣ
1.

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

___________ του Ε.Κ.Α.Β. (ι και τουσ Τομείσ του) με πετρέλαιο θέρμανςησ, για τισ ανάγκεσ των
κτιρίων του.
2. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καφςιμα πρζπει να καλφπτουν τισ εξισ προδιαγραφζσ :
2.1. ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΗΣ
Τα 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
Ραράμετροσ

Μονάδεσ

Δείκτθσ Κετανίου
Ρυκνότθτα ςτουσ 15o C

kg/m3

Σθμείο Ανάφλεξθσ
Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματοσ αποςτάξεωσ)
Τζφρα
Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ
(3h,50oC)
Νερό και υπόςτθμα
Ρεριεκτικότθτα ςε κείο

Ιξϊδεσ ςτουσ 40C
Απόςταξθ:
Απόςταγμα ςτουσ 350οC

Πρια
Ελάχιςτο
40

o

Μζγιςτο

Να αναφζρεται

C

55

Μζκοδοσ
ζλεγχου
(ISO/EN)
EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719
EN ISO 10370

% m/m

0.30

% m/m

0.02

EN ISO 6245
EN ISO 2160

% v/v

0.10

%m/m

0.10

mm2/s

6

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

Κλάςθ 3

%v/v

85

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου

Ραράμετροσ

Μονάδεσ Πρια
Από 1 / 4 ζωσ
και 30 / 9
κάκε ζτουσ

Μζκοδοσ
Από 1 /10 (ISO/EN)
ζωσ και 31
/ 3 κάκε
ζτουσ

ζλεγχου
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Σθμείο ροισ
Θερμοκραςία
αποφράξεωσ
ψυχροφ φίλτρου (CFPP

ο

C

ο

C

-9
-5

ASTM D97, ASTM D
5950 ISO 3016
EN116

Τίτλοι των προτφπων που αναφζρονται ςτθν παροφςα απόφαςθ
ΡΟΤΥΡΟ
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

EN ISO 14596:1998

EN 24260:1994

ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016
ASTM D 1796

ASTM 1500

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
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

Το ηθτοφμενο Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται:
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ςτθν ΚΥΑ με Αρικμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι
ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ.
 ςτθν ΚΥΑ με Αρικμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου 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
Συμβουλίου για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 1999/32/ΕΚ ςχετικά με τθν περιεκτικότθτα των
καυςίμων πλοίων ςε κείο όπωσ οι παραπάνω Κ.Υ.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.
Το 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.

ΩΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Θα πρζπει οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των πρατθρίων του δικτφου να καλφπτουν τουλάχιςτον
8ωρθ κακθμερινι λειτουργία.
3.3.

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

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

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΘΕΜΑΝΣΗΣ

Τα παραςτατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιαςμό κα πρζπει να αποτελοφν νόμιμα
φορολογικά ςτοιχεία.
3.5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ του καυςίμου κα παραδίδεται Δελτίο Αποςτολισ/Τιμολόγιο, επί του
οποίου κατά τθν λιξθ τθσ παράδοςθσ κα πρζπει να τυπϊνεται από τον μετρθτι του βυτιοφόρου θ
παραδοτζα ποςότθτα καυςίμου.
Επί του Δελτίου Αποςτολισ/Τιμολογίου 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.Ρ.Α.
θ. το ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ του οχιματοσ
κ. θ υπογραφι του οδθγοφ
Σε περίπτωςθ που κατά τθν παράδοςθ ο προμθκευτισ εκδίδει μόνο Δελτίο Αποςτολισ και εκ των
υςτζρων το ςχετικό Τιμολόγιο, τότε κα παραλείπονται τα ςτοιχεία με αρ. ςτ και η.
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Στο Τιμολόγιο κα πρζπει να αναφζρονται απαραίτθτα τα ςχετικά Δελτία Αποςτολισ βάςει των
οποίων ζχει εκδοκεί.
4. ΚΙΤΗΙΟ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΧΟΗΓΗΤΗ
4.1.

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

προμικεια καυςίμου.
4.2.

Ειδικά για τισ ζδρεσ των Ραραρτθμάτων 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 Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων και όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτθν
θλεκτρονικι δ/νςθ http://www.fuelprices.gr του ΥΡ.ΑΝ. οποία κα ιςχφει τθν θμζρα κατάκεςθσ
προςφορϊν του ςχετικοφ Διαγωνιςμοφ.
5. ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ
5.1.

Το 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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