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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Π.∆. 376/88 « Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 348/96.
Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, (Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα) Τ.Κ. 115 27
Τηλ.: 7460000, FAX: 7460222

3.Τηνυπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Ορισµός αρµοδιοτήτων ∆.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.»
4.Την υπ’ αριθµ. 28/01-08-2013, θέµα 81, απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ. περί έγκρισης της προµήθειας.
5.Την υπ΄αριθµ. 37/21-11-2012 θέµα 104 απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ, περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών για την ανάδειξη χορηγητή υγρών καυσίµων για τα παραρτήµατα του ΕΚΑΒ.
6.Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις».
7. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
8. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) κατά µέρος που δεν ρυθµίζεται από το Π.∆.
60/2007
9. To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
10. To N. 3867/2010/ ΦΕΚ Β 12820100803 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών»
11.Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05
ΦΕΚ 30/Α/14-12-2005)
12.Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, (Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα) Τ.Κ. 115 27
Τηλ.: 7460000, FAX: 7460222

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε ισχύουσας µέσης λιανικής τιµής πώλησης που θα
καθορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την
προµήθεια 10.755,80 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης και 4.107,40 λίτρων πετρελαίου
κίνησης, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία 10 ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 1
Τ.Κ. 48100
ΠΡΕΒΕΖΑ

3 Οκτωβρίου 2013

ΩΡΑ

12.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.
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, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄.
4. ∆ικαίωµα 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
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3. « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
6. 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 της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
-ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Πίνακας Στοιχείων ∆ιαγωνισµού.
ΕΙ∆ΟΣ

Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για
τα ασθενοφόρα οχήµατα του Ε.Κ.Α.Β.- Τοµέα Πρέβεζας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Πιθανή)

(10.755,80) ∆έκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε και
ογδόντα λίτρα για αµόλυβδη βενζίνη
(4.107,40) Τέσσερις χιλιάδες εκατόν επτά και σαράντα
λίτρα για πετρέλαιο κίνησης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

∆υνατότητα υποβολής των

18.145,00€ µε το Φ.Π.Α. για την αµόλυβδη βενζίνη
5.643,57€ µε το Φ.Π.Α. για το πετρέλαιο κίνησης
Για σύνολο ποσότητας πετρελαίου κίνησης και/ή για

προσφορών για µέρος ή

σύνολο ποσότητας βενζίνης αµόλυβδης

∆ΑΠΑΝΗ (Πιθανή)

σύνολο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Η παράδοση θα γίνεται πρωινές και απογευµατινές ώρες,
για όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας και όποτε χρειαστεί
ανάγκη στα ασθενοφόρα οχήµατα του Τοµέα Πρέβεζας σε
συνεννόηση µε το πρατήριο καυσίµων.
Για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

σύµβασης τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα

ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Πρέβεζας και µε µονοµερές από µέρους της υπηρεσίας
δικαίωµα εξάµηνης παράτασης.

∆ηµοσιεύσεις

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στις: 23/09/2013

Αρµόδιο όργανο

Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των

διαγωνισµού

προσφορών είναι η αρµόδια επιτροπή του Τ. Πρέβεζας.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 03/10/2013

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ: Πέµπτη
ΩΡΑ: 12:00
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ –Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 1-Τ.Κ.
48100-ΠΡΕΒΕΖΑ
Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων
των ενδιαφεροµένων.
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Νόµισµα
προσφερόµενης τιµής
Τρόπος πληρωµής &
πηγή χρηµατοδότησης

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εναλλακτικές
προσφορές
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσµία παραλαβής
προσφορών
ΙΣΧΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αναπροσαρµογή
τιµήµατος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.

Ο προµηθευτής στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί η
προµήθεια θα
εξοφληθεί το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η δαπάνη προµήθειας καλύπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 1611
του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να
καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε ισχύουσας
µέσης λιανικής τιµής πώλησης που θα καθορίζεται από το
Τµήµα Εµπορίου της οικείας Περιφερειακής ενότητας
Η αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
Έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Αναπροσαρµογή ποσοστού έκπτωσης δεν προβλέπεται.
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην
Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 1
Τ.Κ. 48100
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

03 Οκτωβρίου 2013

Πέµπτη

12.00

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ( εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του Τ. Πρέβεζας.

1.4.1 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης
Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά
τους, τα εξής :
1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του
άρθρου 8 παρ. 2 του Π.∆. 118/07.
1.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1.6.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Επί ποινή
απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
1.6.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.
Σε κάθε περίπτωση η οικονοµική προσφορά θα αναφέρει την ποσότητα και την
προσφερόµενη τιµή κάθε είδους για τα οποία συµµετέχει ο προµηθευτής.

1.8. Η Επιτροπή του Τ. Πρέβεζας προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την εκπνοή της προθεσµίας της έναρξης διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.

1.9. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του Τ. Πρέβεζας.
Οι δικαιούµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Η αποσφράγιση
γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
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1.9. 1.Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.
1.9 2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών.
1.9.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισµού.
1.9.4. Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η
αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση
σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονοµικής Προσφοράς).
(Απόφαση Υπουργού Υγείας µε αριθ. πρωτ: 6881/10-10-2012).
1.10. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται
στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση
προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.12. Επισηµαίνεται ότι:
1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.12.2. ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από
τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
1.12.3. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι
περισσότερες της µίας, του συµµετέχοντος υποχρεουµένου να κατονοµάζει ρητώς
την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής
Προδιαγραφής. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της µίας (1) εναλλακτικής
προσφοράς ουδεµία των εναλλακτικών προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη.
1.13. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.
1.14. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού:
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«Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις
εγκαταστάσεις
του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν
τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω
εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται
εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη
καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν
λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται».
1.15. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών:
«Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών τη
ένδειξη ΄΄πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα΄΄. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται
να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου».
1.16. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερόµενων
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας».
1.17
Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου και όλα τα
προϊόντα εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια αγορά κράτους – µέλους
της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός ΕΕ
οφείλει µε την κατάθεση της προσφοράς να δηλώσει σε ποιά(ες) αγορά(ες) – ιδιωτική ή
∆ηµόσια – κράτους µέλους κυκλοφορεί το υπό προµήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει
πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω
προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από το ΕΚΑΒ.
1.18. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή εµπορικών ) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής
3. ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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3.4. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Η τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανόµενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Η πληρωµή θα γίνεται µε την υποβολή από τον προµηθευτή απολογιστικού τιµολογίου
πώλησης.
4.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07.
4.3 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής
που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.
4.4 Για τµηµατικές – σταδιακές παραδόσεις, θα γίνεται αποπληρωµή για το µέρος της
ποσότητας που θα παραδίδεται, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την οριστική παραλαβή
της.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 .

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για
µέρος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όµως λιγότερο του 50%.
6.2. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόµενου από τη ∆ιακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή.
6.3. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης
ποσότητας από την προσφερόµενη µέχρι ποσοστού 30%, όπως και αύξηση της συνολικά
προκηρυχθείσης ποσότητας µέχρι ποσοστού 30% µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού
χρόνου παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Το καταβαλλόµενο τίµηµα θα υπόκειται σε κάθε νόµιµη κράτηση επί του καθαρού
ποσού.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
8.1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4
αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων. Μετά την λήξη της παράτασης κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή
έκπτωτου (Π.∆. 118/07 αρθ.26 και 32)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

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

Πρατηρίων 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 €.
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 1, 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
Προτεινόµενος τρόπος προϋπολογισµού της πιθανής δαπάνης για τα παραπάνω
προδιαγραφόµενα καύσιµα για το Παράρτηµα/Τοµέα του ΕΚΑΒ, είναι ο κάτωθι:
(Θα γίνεται προσαύξηση κατά 10% των καταναλωθέντων ποσοτήτων καυσίµων του

προηγούµενου έτους. Εν συνεχεία σε αυτές τις ποσότητες θα υπολογίζεται το ύψος της
πιθανής δαπάνης, µε βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο σύνταξης των προδιαγραφών
ΜΕΣΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ στην συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα
(Νοµό) 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
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της Γ.Γ. Εµπορίου του ως άνω Υπουργείου).

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
Ο Χορηγητής, ή τα Πρατήρια θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την πρωτεύουσα της
Περιφερειακής Ενότητας (Νοµού) του Τοµέα ή του Παραρτήµατος. Εφ’ όσον ο Χορηγητής
δικτύου διαθέτει δίκτυο Πρατηρίων υγρών καυσίµων στα αστικά κέντρα στα οποία διαθέτει
Βάσεις Ασθενοφόρων ο Τοµέας, τότε η προσφορά του θα καλύπτει και αυτά τα αστικά
κέντρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρχει ξεχωριστή προσφορά από Πρατήρια υγρών
καυσίµων για κάθε αστικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας (Νοµού) του Τοµέα, στο
οποίο υπάρχει Βάση Ασθενοφόρων του Τοµέα.

4.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Θα πρέπει οι παρεχόµενες υπηρεσίες τουλάχιστον ενός πρατηρίου ανά νοµό να καλύπτουν
τουλάχιστον 8ωρη καθηµερινή λειτουργία και τουλάχιστον πρωινή ή απογευµατινή βάρδια σε
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 Νοµό και όπως αυτές
εµφανίζονται στο «ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 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
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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
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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.
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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 1
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
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 «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
417-436 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).

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