ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ : ΩΟΔΓΟΡ1Π-ΒΜΑ
ΑΔΑΜ: 16PROC003879873
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων
Ταχ. Κώδικας : 11527
Πληροφορίες : Κιρσάνωφ Ειρήνη
Τηλέφωνο
: 2132143179-180
Fax
: 2132143222
E-mail
: r.kanaki@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 11/3/2016
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 Η/Ζ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προμήθεια υλικών με Διαπραγμάτευση
1. Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο κίνησης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης Μέσης Χονδρικής Τιμής
(ΜΧΤ) του προς προμήθεια είδους, κατά την ημέρα
παράδοσής του, όπως αυτή ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης
Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
2. Κριτήριο κατακύρωσης για την υπηρεσία καθαρισμού η
χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 23/3/2016, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 12:00 π.μ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 Η/Ζ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ
ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ
09134200-9
50514200-3
1. Μέχρι εξαντλήσεως της αναγραφόμενης στον
επισυναπτόμενο πίνακα πίστωσης. (Ενδεικτική
ποσότητα:2.200,00 λίτρα).
2. Υπηρεσία καθαρισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1.908,60€ πλέον Φ.Π.Α.23%, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.347,57€ με Φ.Π.Α.
120 ΗΜΕΡΕΣ
32/ 22-2-2016
1611 - 0889
1137 1138
ΩΒΥΥΟΡ1Π-9ΤΙ
67ΩΕΟΡ1Π-9ΧΧ
16REQ003864313
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Αναστασόπουλος Κων/νος
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
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 Η/Ζ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σε
σφραγισμένο φάκελο (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη/
υπηρεσίες, έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ.
118/07, μέχρι την 23/3/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.. στο πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527) και θα απευθύνονται στην αρμόδια
επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 36/29-12-2015 Θέμα 14 Απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΚ.Α.Β.
2. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα είδη που αφορά η πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στο φαξ: 213214
3338 ή στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα κάτωθι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα
11527.
• Ο αριθμός της μικροπρομήθειας 32/22-2-2016 και το είδος στο οποίο αναφέρεται η
προσφορά
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία
προς τούτο.
4. 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. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
5. Χρόνος παράδοσης τρεις(3) μέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Πρέπει
να αναγράφεται ως μέγιστος χρόνος στην προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί λόγω απόρριψης της
προσφοράς ως απαράδεκτη.
•

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με
φαξ.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ½ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27 , 28, 32,33 και 34
του ΠΔ118/07.
4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
6. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 Η/Ζ
ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 2.000 ΛΙΤΡΑ
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 1
ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

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

2.000 ΛΙΤΡΑ

1.

2.199,97€

1

2.

147,60€

ΣΥΝΟΛΑ

2.347,57€

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 Η/Ζ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
•
•
•
•

•
•

•

Πετρέλαιο κίνησης µε ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την προστασία των Η/Ζ και την
καλύτερη απόδοση κινητήρων.
Να έχει αυξηµένο αριθµό κετανιων για την βελτίωση της ποιότητας ανάφλεξης, καλύτερο
κρύο ξεκίνηµα και αύξηση της απόδοσης καύσης του πετρελαίου.
Να περιέχει τελευταίας γενιάς καθαριστικά για λιγότερες αποθέσεις στην αντλία και στα
µπεκ ψεκασµού.
Να περιέχει ειδικά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, τα οποία προστατεύουν αποτελεσµατικά όλο
το δίκτυο καυσίµου από διαβρώσεις και θα βελτιώνουν την σταθερότητα του diesel,
προστατεύοντάς το από οξειδώσεις.
Να περιέχει ειδικό βακτηριοκτόνο για προστασία από ανάπτυξη µικροοργανισµών.
Να περιέχει αντιπαγωτικές ουσίες, οι οποίες κατά τη χειµερινή περίοδο να δίνουν πλήρη
προστασία από ενδεχόµενο πάγωµα του diesel ακόµη και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες
έως και -12 c.
Να περιέχει ειδικούς απογαλακτωµατοποιητές, οι οποίοι βοηθούν στην αποµάκρυνση τυχόν
περιεχόµενου νερού στο πετρέλαιο.

2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 2 ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
•

Άντληση πετρελαίου, 1ος καθαρισµός και αποµάκρυνση των καταλοίπων του πετρελαίου από τον
πυθµένα µιας δεξαµενής µε τεχνητά µέσα

•

Ψεκασµός τοιχωµάτων δεξαµενής µε ειδικό χηµικά και καθαριστικά για πλήρη αφαίρεση

•

των µικροσωµατιδίων.

•

2ος Καθαρισµός - αναρρόφηση τελικών καταλοίπων από τον πυθµένα.

•

Φιλτράρισµα και επανατοποθέτηση του πετρελαίου που αφαιρέθηκε αρχικά, σε άλλη δεξαµενή, που
θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.

•

Καθαρισµός φρεατίου σε εξωτερικό χώρο στον οποίο είναι τοποθετηµένη η µία δεξαµενή πετρελαίου
διαστάσεων :2Χ2Χ2 µέτρων περίπου.

Η προµήθεια και οι εργασίες θα γίνουν στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, τέρµα οδού Υγείας στον Χολαργό και αφορούν
τα 2 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

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
ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

