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καυσίµων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) για τα ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ Λαµίας (τοµέα
Λιδωρικίου) καθώς και
διερχόµενων οχηµάτων
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χρονικό διάστηµα ενός έτους σύµφωνα µε επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΤΩΝ 60.000 €

1.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρούσες προδιαγραφές-απαιτήσεις αφορούν στην ανάδειξη είτε Χορηγητή µε δίκτυο Πρα-

τηρίων υγρών καυσίµων είτε Πρατηρίων υγρών καυσίµων, για την προµήθεια των οχηµάτων των
Παραρτηµάτων ή Τοµέων του Ε.Κ.Α.Β., µε αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης και ετήσια
κατανάλωση µικρότερη των 60.000 € και πιο συγκεκριµένα για την προµήθεια των οχηµάτων του
τοµέα Λιδωρικίου του ΕΚΑΒ Λαµίας καθώς και διερχόµενων οχηµάτων του Ε.Κ.Α.Β, µε αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.
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.

Επίσης συνηµµένα υποβάλλεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
των Προδιαγραφών, στον οποίο φαίνεται το Νοµικό Πλαίσιο το οποίο διέπει τον παρόντα ∆ιαγωνισµό.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν Υ.∆. του Ν.
1599/88 µε την οποία θα δηλώνουν ότι : «Τα προσφερόµενα καύσιµα και το γενικότερο πλαίσιο, θα
εναρµονίζονται συνεχώς µε τις προαναφερόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές, µε τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται µε τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου καθώς
επίσης και µε όποιες προδιαγραφές και όρους προκύψουν µεταγενέστερα από την Εθνική ή την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία».

2. ΠΙΘΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
Η πιθανή δαπάνη κυµαίνεται στις 2.900,00€ συµπ. ΦΠΑ 23% µε πιθανή κατανάλωση 1.200lt
αµόλυβδης βενζίνης (2.300,00€) και 400lt πετρελαίου κίνησης (600,00€).

3.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιµα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :

3.1. ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ :
Θα πρέπει να καλύπτονται οι 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.
354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β’/11-4-01).

3.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα πρέπει να καλύπτονται οι προδιαγραφές λοιπές απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου
κίνησης (ντίζελ) που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε οχήµατα µε κινητήρες πετρελαίου και όπως
περιγράφονται στην Υ.Α. 355/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β’/11-4-01).
3.3 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) καθώς και από άλλη µεταγενέστερη
διάταξη η οποία θα αφορά στα υγρά καύσιµα.

4.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΤΟΜΕΩΝ
Η θέση του πρατηρίου να είναι εντός ζώνης 5 περίπου οδικών χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης του Λιδωρικίου.

4.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες να καλύπτουν τουλάχιστον 12ωρη λειτουργία όλες τις µέρες του µήνα
(καθηµερινές, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες).

4.3. ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παράδοση του καυσίµου, θα παραδίδεται από τον εφοδιάζοντα το Ασθενοφόρο µε
καύσιµα στον εκάστοτε οδηγό του οχήµατος σε έντυπη µορφή ∆ελτίο Αποστολής υπογεγραµµένο
τόσο από τον ίδιο όσο και από τον οδηγό του ασθενοφόρου, 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.
Ο οδηγός του οχήµατος υποχρεούται να παραδώσει ενυπόγραφα το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ελτίο
Αποστολής την επόµενη ηµέρα στον υπεύθυνο για τα καύσιµα του παραρτήµατος, βάσει του
οποίου θα συνταχθεί το συγκεντρωτικό τιµολόγιο του Πρατηριούχου για την αναγραφόµενη
ποσότητα καυσίµου.
Η τιµολόγηση των παραδοτέων ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται σε εβδοµαδιαία βάση, στο
Παράρτηµα του ΕΚΑΒ, µε βάση τις εβδοµαδιαίες µέσες τιµές λιανικής πώλησης του
Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίµων ανά
«ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ

∆ΕΛΤΙΟ

Νοµό και

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΙΜΩΝ

όπως αυτές εµφανίζονται στο
ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

του

ιστότοπου

www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων και σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

4.4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
Είναι επιθυµητό να διατίθεται από τον Ανάδοχο, σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής απαιτούµενων στοιχείων, για την διαχείριση των παραδοτέων ποσοτήτων καυσίµων. Τα στοιχεία θα
πρέπει να καταγράφονται άµεσα κατά την παράδοση του καυσίµου σε κάθε όχηµα της υπηρεσίας.
Η καταγραφή θα πρέπει να γίνεται σε µαγνητικά µέσα τα οποία θα παραδοθούν από τον Χορηγητή
ή τον Πρατηριούχο και κάθε όχηµα του ΕΚΑΒ θα διαθέτει από ένα και µοναδικό µαγνητικό µέσο.
Επίσης είναι επιθυµητό ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να µπορεί να διατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και ανά Παράρτηµα ή Τοµέα, ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιµη µορφή, το
οποίο θα εµφανίζει όλα τα στοιχεία από τους εφοδιασµούς των οχηµάτων του, προκειµένου η υπηρεσία να προχωρά σε διασταυρώσεις και πιστοποίηση των Τιµολογίων. Το λογισµικό του Χορηγητή θα καταγράφει αυτόµατα στο εκδιδόµενο νόµιµο φορολογικό στοιχείο (∆ελτίο Αποστολής/Τιµολόγιο) την παραδοτέα ποσότητα καυσίµων, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η παράδοση και
χωρίς άλλη παρέµβαση (π.χ. χειρόγραφη) και το οποίο αφού εκδοθεί, θα παραδίδεται στον προσκοµίζοντα το Ασθενοφόρο προς εφοδιασµό.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
Κριτήριο ανάδειξης Χορηγητή ή Πρατηριούχου ανά Περιφερειακής Ενότητας (Νοµό) του εκάστοτε Παραρτήµατος, θα είναι το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο θα είναι ενιαίο
και σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, επί των εκάστοτε διαµορφούµενων νόµιµα ΜΕΣΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ και όπως αυτές διαµορφώνονται
ανά ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟ)
της χώρας από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ιστότοπος
www.fuelprices.gr του «ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
του Παρατηρητηρίου Τιµών και Τιµοληψιών της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γ.Γ. Εµπορίου
του ως άνω Υπουργείου)

∆ιευκρινίζεται ότι:
Η µέση λιανική τιµή περιλαµβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται µε εσωτερική
αφαίρεση και στην συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην παραπάνω τιµή µετά την αφαίρεση της έκπτωσης
και του Φ.Π.Α.

6.ΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Η ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6.1 Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής αρνείται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία την
παραλαβή των υγρών καυσίµων επειδή τα κρίνει ακατάλληλα, τότε αυτή υποχρεούται
να αποστείλει σε αρµόδιο Φορέα Ελέγχου (Γ.Χ.Κ. κ.λπ.) αντιπροσωπευτικό δείγµα
για εξέταση, συντάσσοντας συγχρόνως σχετικό πρακτικό παράβασης, στο οποίο θα
αναγράφεται ότι έγινε δειγµατοληψία του είδους προκειµένου να ληφθούν τα
προβλεπόµενα µέτρα
6.2 Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσµατος γίνεται αµέσως, τότε αν είναι µεν θετική ο
χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως, διαφορετικά η Υπηρεσία
έχει το δικαίωµα να τα αγοράσει στο ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του χορηγητή, η δε
επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό παράβασης για ποινικές και ∆ιοικητικές
κυρώσεις, αν δε είναι αρνητική, τότε η υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
6.3 Τα έξοδα δειγµατοληψίας κ.λπ. θα βαρύνουν τον χορηγητή ή την Υπηρεσία
ανάλογα µε το αποτέλεσµα του ελέγχου.
6.4 Τα είδη θα παραδίδονται από τον χορηγητή ή τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, ο
οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράµµατος, ώστε να µπορεί να υπογράψει τα
σχετικά έγγραφα.
6.5 Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο
χαρακτηρισµός της ποιότητας, κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε
διακριτικό γνώρισµα του χορηγούµενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον
χορηγητή.
6.6 Το πρακτικό παραλαβής ή απόρριψης θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και την διαπιστωθείσα
παράβαση.
6.7 Ο χορηγητής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σηµειώνει τις τυχόν
αντιρρήσεις του.

6.8 Σε περίπτωση που ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στα
ανωτέρω πρακτικά ή επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να το σηµειώσει. Επίσης µπορεί
να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του χορηγητή. Ο χορηγητής υποχρεούται
να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική µε το χορηγούµενο
είδος. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα του δειγµατοληπτικού ελέγχου σύµφωνα µε το
άρθρο 36 του Π.∆.118/07.
7. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
7.1 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.

7.2 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

7.3 Η κατακύρωση γίνεται στον µειοδότη που αποδέχεται να αναλάβει όλες τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

7.4 Η χορήγηση των καυσίµων θα ισχύει για το χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή
της σύµβασης µε τον ή τους ανακηρυχθέντες µειοδότες µετά την περαίωση της διαδικασίας
του διαγωνισµού και την έκδοση αποτελεσµάτων, µε δικαίωµα της υπηρεσίας να την παρατείνει για ένα τρίµηνο µονοµερώς χωρίς άλλη διαδικασία (µε απλή ειδοποίηση) και µε τους
ίδιους όρους οι οποίοι θα είναι δεσµευτικοί για τον χορηγητή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Γενική Νοµοθεσία :
 «Περί συστάσεως του Γ.Χ.Κ.» Ν. 4328/1929 Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929
 «Περί κανονισµού της λειτουργίας και των εργασιών του Συµβουλίου της ∆ιάταγµα περί
κανονισµού Χηµικής Υπηρεσίας» Φ.Ε.Κ.391/Α/1929
 «Περί καθιερώσεως του λίτρου ως µονάδος µετρήσεων ενίων υγρών καυσίµων» Ν.∆. 293/1969
Φ.Ε.Κ.191/Α/1969
 «Περί τελωνειακού κανονισµού του εν Ασπροπύργω Αττικής Κρατικού ∆ιυλιστηρίου Πετρελαίου»
Υ.Α. 3268/1959 Φ.Ε.Κ. 84/Β/1959

 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929 "Περί συστάσεως του Γενικού
Χηµείου του Κράτους"» Ν. 115/75 Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975
 «Περί ανεκτού ορίου σφάλµατος ογκοµετρητών µεγάλης παροχής υγρών καυσίµων» Α.∆.: 30/76
(Απόφ. ΥΠΕΜ 27122/ 1976), Φ.Ε.Κ. 587/Β/1976.
 «Όροι και διατυπώσεις εναπόθεσης εφοδίων και εφοδιασµού πλοίων, αεροσκαφών κ.λπ.» Υ.Α.:
Τ. 3300/47 Φ.Ε.Κ. 652/Β/1984
 «∆ειγµατοληψίες πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.» Αποφ.Α.Χ.Σ.13/1985 Φ.Ε.Κ.
314/Β/1985
 «Προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 1650/86 Φ.Ε.Κ.160/Α/1986
 «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του
άρθρου 30 του Ν. 1650/86.» Υ.Α.:59388/3363/88,Φ.Ε.Κ. 638/Β/1988
 «Κωδικοποίηση Αγορανοµικών διατάξεων µέχρι και την 16-2-89.» Α.∆.: 14/1989, άρθρα 417436 Φ.Ε.Κ. 343/Β/1989
 «Παραδόσεις υγρών καυσίµων από εταιρείες προς πρατήρια µέσω βυτιοφόρων µε σφραγισµένα
διαµερίσµατα» Α.∆. 10/1992
 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/85» Ν. 2008/92
Φ.Ε.Κ.16/Α/1992
 «Εργαστηριακή υποστήριξη χηµικών υπηρεσιών για τις αναλύσεις υγρών καυσίµων» Υ.Α.
3014276/0078/1996
 «Καθορισµός της αποζηµίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το ΓΧΚ προς οργανισµούς ,
Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 3002640/1552 επιχειρήσεις και ιδιώτες» Φ.Ε.Κ.161/Β/2002
 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης » Ν. 3335 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/2005)
 «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών
και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 98/34/ΕΚ» Π.∆. 39/01 Φ.Ε.Κ. 28/Α/2001
 «Υγρά καύσιµα- εξέταση µε τη διαδικασία Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ.548/98 των ευαλλοίωτων ειδών.»
Φ.Ε.Κ. 127/Β/1999
 «Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 1999/32ΕΚ σχετικά µε τη µείωση της
Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ. 340/2000 περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο.» Φ.Ε.Κ.
22/Β/2001

∆ιάταξη που αφορά τα καύσιµα :

► Απόφαση Α.Χ.Σ. 2/2000 (ΦΕΚ 426/Β/2000) για την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και

ντίζελ όπως έχει τροποποιηθεί µε την αποφ. Α.Χ.Σ. 237/01 (Φ.Ε.Κ.1284/Β/2001).

ΛΑΜΙΑ 28-3-13

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

2. ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

