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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΟ
( ΟΠΟΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ)
ΕΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/4/2018, ΗΜΕΡΑ:ΤΡΙΤΗ,, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4,
4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.800 LT ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.900 LT, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%, ΗΤΟΙ: 12.400,00€ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΜΕΧΡΙ
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.
1611

987
Ω4ΝΨΟΡ1Π-ΦΣΦ
19REQ004521882
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΙΑΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221
ΦΑΞ:
213 214 3 338
e-mail: antalaktika@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά έως την οριζόμενη καταληκτική
ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 30/4/2018,
ΗΜΕΡΑ:ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ. στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος) σε φάκελο πάνω στον οποίο
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
• Ο αριθμός 13 /26-2-2019 και το αντικείμενο του διαγωνισμού
• Την Αρμόδια Επιτροπή προμήθειας η οποία διενεργεί το Διαγωνισμό.
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
2. Η αξιολόγηση της τιμής του κάθε συμμετέχοντα θα προκύψει από ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%), το οποίο θα είναι ενιαίο και σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, επί των εκάστοτε
διαμορφούμενων νόμιμα ΜΕΣΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ για το νομό Ευβοίας και
όπως αυτές διαμορφώνονται ανά ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ της χώρας από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ιστότοπος www.fuelprices.gr του «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Υπηρεσίας
Εποπτείας Αγοράς της Γ.Γ. Εμπορίου του ως άνω Υπουργείου). Η σύγκριση ως προς την χαμηλότερη
τιμή μεταξύ των προσφορών των συμμετοχών θα αναδείξει τον μειοδότη που θα καλεστεί να
συμβληθεί με την Υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της προμήθειας, απορρίπτονται.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητηθούν από
τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της
διαδικασίας της οικονομικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς.
6. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν τις ίδιες τιμές, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους σε ποιον θα
ανατεθεί, παρουσία του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
του παραρτήματος.
• Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
• Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.)
 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
2. Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπως
απαιτείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στη
ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr ).

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
• Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που
διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση και ακολούθως συνυπογράφεται σύμβαση.
• Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
• Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του.
• Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση και ο ανάδοχος παραιτείται από
κάθε αξίωσή του έναντί της όταν προκύπτουν λόγοι υπηρεσιακοί ή ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά, σε
περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα ή προσωρινής διακοπής
λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς
η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, η Σύμβαση
διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.
• Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του
συμβατικού ποσού, η υπηρεσία διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για επιπλέον ποσότητες του
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•

•

•

ζητούμενου είδους, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την
προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό, δεν είναι δεσμευτικές και έχουν προσδιοριστεί
κατ’ εκτίμηση των αναγκών του Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη καταναλώσεις προηγούμενων ετών. Η
κατανομή τους θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς όμως το συνολικό κόστος της προμήθειας να υπερβαίνει το
ποσό της Σύμβασης.
Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή να βρίσκονται εντός ζώνης 5 περίπου οδικών χιλιομέτρων από το
κέντρο της πόλης που αποτελεί την έδρα του Τομέα, για να διαφυλαχθεί η αρχή της οικονομικότητας
γιατί σε περίπτωση που το πρατήριο απέχει πάνω από αυτό το όριο, το κόστος σε εργατοώρες αλλά και
σε υγρά καύσιμα θα είναι απαγορευτικό, δηλαδή θα κοστίζει στην υπηρεσία ο ανεφοδιασμός σε
οχήματα με υγρά καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει
εάν ο συμμετέχων πληροί αυτόν τον όρο.
Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις
σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.)

2.800

3.720,00€

5.900

8.680,00€

8.700,00 LT

12.400,00€

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α.Δ. 13 /26-2-2019

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
•

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΕΠΙ
ΕΝΔΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΗΜΕΡΑΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
2.800

…………………… %

5.900

Επισημαίνεται ότι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα δηλώσει ο οικονομικός φορέας στην
οικονομική του προσφορά είναι αυτό που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στην εκάστοτε
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης καυσίμων για το Νομό Εύβοιας, όπως αυτή
προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες
ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου. Τονίζεται ότι το ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της
ποιότητας των καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια.
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές, λοιπές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης με
κατ’ ελάχιστο αριθμό οκτανίου 95 RON, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες που έχουν
σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη και όπως περιγράφονται στην Υ.Α. 147/2015 (Φ.Ε.Κ.
293/Β/12-2-2016).
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το πρατήριο θα πρέπει να διαθέτει και να λειτούργει σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών για την
διασφάλιση των μετρήσεων και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των δεδομένων.
4. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την παράδοση του καυσίμου, θα παραδίδεται από τον Πρατηριούχο στον εκάστοτε οδηγό του
οχήματος σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένο τόσο από τον Πρατηριούχο όσο και από τον οδηγό του
ασθενοφόρου, έγγραφο στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
α. Ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,
β. Η ημερομηνία και ώρα συναλλαγής
γ. Η χιλιομετρική ένδειξη του οχήματος
δ. Το είδος του καυσίμου
ε. Η ποσότητα του καυσίμου
στ. Το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος (ο εφοδιάζων το Ασθενοφόρο με καύσιμα έχει το
δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων του οδηγού από την υπηρεσιακή του ταυτότητα) και του πρατηριούχο
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
Κριτήριο ανάδειξης Χορηγητή ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο θα είναι ενιαίο και σταθερό
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, επί των εκάστοτε διαμορφούμενων νόμιμα ΜΕΣΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ και όπως αυτές διαμορφώνονται ανά ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ της
χώρας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ιστότοπος www.fuelprices.gr του
«ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών
της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γ.Γ. Εμπορίου του ως άνω Υπουργείου)
6. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο μειοδότη που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό στην μέση λιανική τιμή πώλησης, θα αφορά σ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, εκ των υποψηφίων
μειοδοτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύει την Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. (ή και
τους Τομείς της) με πετρέλαιο ντιζελ, για τις ανάγκες της.
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές:
2.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ με Αριθμ.
316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
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καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Υ.Δ. του Ν. 1599/88
με την οποία θα δηλώνουν ότι: «Τα προσφερόμενα πετρελαιοειδή θα εναρμονίζονται με τις
προαναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές οι
οποίες καθορίζονται με τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.»
3. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά
στοιχεία. Μετά την παράδοση του καυσίμου, θα παραδίδεται από τον Πρατηριούχο στον εκάστοτε οδηγό
του οχήματος σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένο τόσο από τον Πρατηριούχο όσο και από τον οδηγό του
ασθενοφόρου, έγγραφο στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
α. Ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,
β. Η ημερομηνία και ώρα συναλλαγής
γ. Η χιλιομετρική ένδειξη του οχήματος
δ. Το είδος του καυσίμου
ε. Η ποσότητα του καυσίμου
στ. Το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος (ο εφοδιάζων το Ασθενοφόρο με καύσιμα έχει το
δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων του οδηγού από την υπηρεσιακή του ταυτότητα) και του πρατηριούχου.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
4.1. Η ανάδειξη Χορηγητή θα γίνει με βάση την φθηνότερη τιμή προσφοράς σε κάθε προμήθεια καυσίμου.
4.2. Ειδικά για τις έδρες των Παραρτημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το κριτήριο θα είναι η Οικονομική
προσφορά η οποία θα υποβληθεί με ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης, στην νομίμως διαμορφούμενη μέση
τιμή χονδρικής πώλησης ανά Νομό, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών ανά Νομό, 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.
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.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη
της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.ekab.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ

6

ΑΔΑ: ΩΘΖΙΟΡ1Π-7ΦΧ

19PROC004805656 2019-04-16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ. 2)
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι
σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
(4)
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
Ημερομηνία:

…../…./20…..
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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 μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
μου.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή
μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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