ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.Ε. 561

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1)Πετρέλαιο θέρµανσης για τη
βάση του ΕΚΑΒ στην Αλεξ/πολη.
Ποσότητα: 500 Lit

2)Πετρέλαιο θέρµανσης για το
κτίριο του ΕΚΑΒ στη ∆ραγάνα.
Ποσότητα: 2.000 Lit

Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν
παρακάτω.

Ηµεροµηνία: 17-12-2015

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (µε Φ.Π.Α.)

21-12-2015

2.150,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
Τσιφουντούδης Σωτήριος
Τηλ: 2552026999
Fax: 2552081699
s.tsifountoudis@ekab.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύσει το Παράρτημα
ΚΑΒΑΛΑΣ του Ε.Κ.Α.Β. και τον τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ με πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες των
κτιρίων τους.
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.
Θα πρέπει να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο
εξωτερικής καύσης, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης,
σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου όπως περιγράφονται στην Υ.Α. 470/93
(Φ.Ε.Κ. 496/Β’/07-07-93).
Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 291/2003
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 332 Β’/11-2-04).
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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.1.

∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο πρατηρίων το οποίο να καλύπτει εκτός του
Παραρτήματος του ΕΚΑΒ και τους Τομείς ευθύνης του*. Με την κατάθεση των Τεχνικών
προδιαγραφών της προσφοράς θα κατατεθεί κατάλογος πρατηρίων τόσο στο Παράρτημα όσο και
στους Τομείς του. Γίνονται δεκτές και προσφορές οι οποίες αφορούν μεμονωμένες Μονάδες του ΕΚΑΒ
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.
3.5.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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.

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
προσφορών του σχετικού Διαγωνισμού.

5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

του ΥΠ.ΑΝ. οποία θα ισχύει την ημέρα κατάθεσης

5.1. Στα εκδιδόμενα Τιμολόγια πώλησης του Αναδόχου, θα γίνεται παρακράτηση φόρου 1% (προ
Φ.Π.Α.), για την οποία θα εκδίδεται άπαξ ετησίως στο όνομα του, ειδικό έντυπο στο οποίο θα
εμφαίνεται η ετήσια παρακρατηθείσα προκαταβολή φόρου.
5.2. Το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα
εργαστήρια, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΑΚΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
Ζητείται η υποβολή οικονοµικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόµενα είδη/εργασίες, συµπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του
παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρµα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση : Ε.Κ.Α.Β. / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς
υλικού, Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 130, Τ.Κ. 68100, είτε να την προσκοµίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β.
Αλεξανδρούπολης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιµολόγιο εκδίδεται «επί
πιστώσει», η δε πληρωµή του, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανόνων του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προµηθειών, τηλ: 2552026999 fax: 2552081699.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσότητα

Τιµή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Έκπτω
ση %

Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
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