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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΒΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/10/2020
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 14:30Μ.Μ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
CPV

ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2.500,00 ΛΙΤΡΑ (Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ KAI ΕΩΣ ΤΗΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ)
3.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α

ΑΕ 162/04-09-20
09135100-5

Κ.Α.Ε
Α/Α ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1611
2870
Ψ0ΥΥΟΡ1Π-84Ψ

ΔΕΚΑ (10) ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

20REQ007344410
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr) του ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

180 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ:255202699 FAX:2552081699
e-mail:g.karagianni@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης προκειμένου να προβεί στην
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στο κτήριο της βάσης του Τομέα
Ορεστιάδας ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ,σύμφωνα με τα παραπάνω ,να
υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας έως την οριζόμενη καταληκτική
ημερομηνία και ώρα.
Α/Α

CPV

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΛΙΤΡΑ

1

091351100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.500,00

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
3.000,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 02/10/2020, ΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, ΩΡΑ 14:30μ.μ στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης
Μάκρης Τ.Θ 130, Τ.Κ 68100 Αλεξανδρούπολη.
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
• Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ 162/04-09-2020 και το είδος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχονται :
Α. 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 (30)
ηµερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
1)Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε)
2)Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε)
3)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
4)Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
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5)Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο ,το ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.
B. Τεχνική προσφορά , Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8. του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος
στην οποία
i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά ορίζονται στο
Παράρτημα Α’.

Γ. Οικονομική προσφορά.
1. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα
εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να έχουν σαφή παραπομπή στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ(με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή
κ.λ.π)Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφή μνεία προς
τούτο.
4. Χρόνος παράδοσης έως δέκα (10) μέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Τόπος
παράδοσης στην Ορεστιάδα στο κτήριο της βάσης του Τομέα Ορεστιάδας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί
το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
3. 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.
4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016 άρθρο 200.
6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
7. 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.

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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9
Α.Α

Χαρίλαος Λώτης
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%) ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2.500

/

Ο Προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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

Μονάδες

Δείκτης Κετανίου
Πυκνότητα στους 15o C
Σημείο Ανάφλεξης
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10%

kg/m3
o

C

% m/m

Όρια
Ελάχιστο

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)
Μέγιστο

40

EN ISO 4264

Να αναφέρεται

EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

55
0.30

EN ISO 10370
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υπολείµµατος αποστάξεως)
Τέφρα

% m/m

0.02

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3h,50oC)
Νερό και υπόστηµα
Περιεκτικότητα σε θείο

Ιξώδες στους 40C

EN ISO 2160
Κλάση 3
% v/v

0.10

%m/m

0.10

mm2/s

6

Απόσταξη:
Απόσταγμα στους 350οC

EN ISO 6245

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

85

%v/v

ASTM D1796

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Παράμετρος

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

Σηµείο ροής
ο

Θερµοκρασία

C

Από 1 /10
έως και 31
/ 3 κάθε
έτους
-9
-5

αποφράξεως
ο

ψυχρού φίλτρου (CFPP

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)

ASTM D97, ASTM D 5950 ISO
3016
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)

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.
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EN ISO 4264
EN ISO 6245
EN ISO 10370
ΕΝ ISO 12185: 1996

EN 22719

EN ISO 8754:1995

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

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 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΣΔ1ΟΡ1Π-5ΙΟ

20PROC007358966 2020-09-23

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

3.5.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία.

3.5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο 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 Δελτίου 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 Δελτίο 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 Δελτία 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

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.
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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:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

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(ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
ης

β)Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48
δ)Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις
Ημερομηνία:

(4)

… /…/ 20…

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
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(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.

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/ΕΚ 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.
2.α)Δεν τελώ υπό πτώχευση ,εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου.
β)Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ,εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οπουδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικαστεί βάση 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 αποδεδειγμένος 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 διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ)Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 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 δήλωση μου.

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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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:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Αποδέχομαι και συμμορφώνομαι πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’.

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.

