ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
79/17-12-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
1.000 λίτρα

Ημερομηνία 18/12/2015

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

22-12-2015

691,06
ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

Για τις ανάγκες
του νέου κτιρίου
ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX
Επιτροπή αγορών:
1.Γεωργιάδου Σ.
2.Βασιλούδη Μ.
3.Γιαλούρη Μ.

Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το

Γραφείο

Προμηθειών του Παραρτήματος ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-250116 /2510-250930 .

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 05 ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

10.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/07 στην προαναφερόμενη διεύθυνση μέχρι την ανωτέρω
αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Οι προσφορές υποβάλλονται για μέρος ή σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας
(ανά Α.Ε.).

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες

2. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα
έγγραφα του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες,
πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού παρέχονται από την
Υπηρεσία.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα
προμηθεύσει το Παράρτημα ΚΑΒΑΛΑΣ του Ε.Κ.Α.Β. με πετρέλαιο θέρμανσης, για τις
ανάγκες του νέου κτιρίου.
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.
Θα πρέπει να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να
πληρεί 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’/0707-93).
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

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.1.

ΔΙΚΤΥΟ 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
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3.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες των πρατηρίων του δικτύου να
καλύπτουν τουλάχιστον 8ωρη καθημερινή λειτουργία.
3.3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

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.

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
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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. 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ»
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