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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Π.Δ. 376/88 « Οργανισμός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 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 Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.»
4.Την υπ’ αριθμ. 41/19-12-2012, θέμα 77, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. περί έγκρισης της προμήθειας.
5.Την υπ΄αριθμ. 37/21-11-2012 θέμα 104 απόφαση του Δ.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 Διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά μέρος που δεν ρυθμίζεται από το Π.Δ.
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 Διατάξεις».
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.Δ. 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».
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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 18.900 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης και 6.350 λίτρων πετρελαίου κίνησης,
όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 15 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΥΑΓ.ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27
Τ.Κ. 49100
ΚΕΡΚΥΡΑ

14 Ιουνίου 2013

ΩΡΑ

12.00

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, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄.
4. 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
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 ΕΙΔΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3. « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
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 Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Πίνακας Στοιχείων Διαγωνισμού.
ΕΙΔΟΣ

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

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Πιθανή)

(18.900) Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια λίτρα για αμόλυβδη
βενζίνη
(6.350) Έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα λίτρα για πετρέλαιο
κίνησης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
Δυνατότητα υποβολής των

34.398,00€ με το Φ.Π.Α. για την αμόλυβδη βενζίνη
9.462,00€ 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

ΔΑΠΑΝΗ (Πιθανή)

σύνολο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση θα γίνεται πρωινές και απογευματινές ώρες,
για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας και όποτε χρειαστεί
ανάγκη στα ασθενοφόρα οχήματα του Τ. Κέρκυρας σε
συνεννόηση με το πρατήριο καυσίμων.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της

ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

σύμβασης τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Τ.
Κέρκυρας και με μονομερές από μέρους της υπηρεσίας
δικαίωμα εξάμηνης παράτασης.

Δημοσιεύσεις

Ημερομηνία Δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στις: 30/05/2013

Αρμόδιο όργανο

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των

διαγωνισμού

προσφορών είναι η αρμόδια επιτροπή του Τ. Κέρκυρας.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 14/06/2013

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή
ΩΡΑ: 12:00
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ –Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣΕΥΑΓ.ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 27-ΚΕΡΚΥΡΑ
Η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια ενώπιον όλων
των ενδιαφερομένων.
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Νόμισμα
προσφερόμενης τιμής
Τρόπος πληρωμής &
πηγή χρηματοδότησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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.
ΔΕΝ 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΥΑΓ.ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
27
Τ.Κ. 49100
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

14 Ιουνίου

Παρασκευή

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. Λευκάδας.
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
Δημοσίου 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.Δ. 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 Δικαστικής ή Διοικητικής 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. Κέρκυρας προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. 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. Κέρκυρας.
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.
1.10. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης
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. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις 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:
«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 Δημοσίου 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:
8

«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 Δημοσίου 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
Δημόσια – 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 Διεθνούς 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
Δεν 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.
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
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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.Δ. 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.Δ. 118/07 .

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 Διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.
6.3. Διευκρινίζεται 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 ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
8.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4
αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων. Μετά την λήξη της παράτασης κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή
έκπτωτου (Π.Δ. 118/07 αρθ.26 και 32)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 Διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Υ.Δ.
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 ΔΑΠΑΝΗ
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 ΕΒΔΟΜΑΔΑΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ στην συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα
(Νομό) της χώρας από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ιστότοπος www.fuelprices.gr του «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
της Γ.Γ. Εμπορίου του ως άνω Υπουργείου).
3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :
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3.1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 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. ΔΙΚΤΥΟ 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

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.

12

4.3. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την παράδοση του καυσίμου, θα παραδίδεται

από τον εφοδιάζοντα το

Ασθενοφόρο με καύσιμα στον εκάστοτε οδηγό του οχήματος σε έντυπη μορφή Δελτίο
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 Δελτίο
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 «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του
ιστότοπου www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος.
4.4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
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 (Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο) την παραδοτέα
ποσότητα καυσίμων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση και χωρίς άλλη παρέμβαση
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(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 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ 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 «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Υπηρεσίας Εποπτείας
Αγοράς της Γ.Γ. Εμπορίου του ως άνω Υπουργείου)
Διευκρινίζεται 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 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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
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ποινικές και Διοικητικές 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.Δ.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.
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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 Διάταγμα περί

κανονισμού Χημικής Υπηρεσίας» Φ.Ε.Κ.391/Α/1929
 «Περί καθιερώσεως του λίτρου ως μονάδος μετρήσεων ενίων υγρών καυσίμων » Ν.Δ.
293/1969 Φ.Ε.Κ.191/Α/1969
 «Περί τελωνειακού κανονισμού του εν Ασπροπύργω Αττικής Κρατικού Διυλιστηρίου

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.Δ.: 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
 «Δειγματοληψίες 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.Δ.: 14/1989, άρθρα
417-436 Φ.Ε.Κ. 343/Β/1989
 «Παραδόσεις υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια μέσω βυτιοφόρων με

σφραγισμένα διαμερίσματα» Α.Δ. 10/1992
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 «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.Δ. 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
Διάταξη 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ”
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