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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με κριτήριο
κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή

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
3.Την υπ’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. 5/8-2-13 Θέμα 40 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ
5.Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες Διατάξεις
6.Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
7.Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
8.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
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9. Το Π.Δ. 394/1996 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
10.Το Ν.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 Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές
12. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-11) Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και
κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων
13. Του Ν. 3580/2007 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
14. Το Ν. 3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
15.Το Ν. 4052/2012 Αρμοδιότητες Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
κοινωνικής Ασφάλισης
16. Του Π.Δ. 82/1996 Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και
την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005
17. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 31ης Μαρτίου 2004 περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ και ισχύει
18. Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 2814/17 Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την παράταση του Π.Π.Υ.Υ. 2011, μέχρι
31.12.2013, ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων που εκκρεμούν,
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4052/2012 άρθρο 14, σε συνδυασμό με το Ν. 3871/2010 και του Π.Δ. 113/2010
19. Την υπ΄ αριθ. 19/14-6-12 θέμα 46, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

2.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 22 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής περίληψης διακήρυξης σε τοπική εφημερίδα κα στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

3.

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
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Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Ώρα

Παράρτημα ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
ΤΚ 555 35

Πέμπτη
30 Απριλίου 2013

10.30

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/2007
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.

Στοιχεία συμμετοχής
4.1 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
4.2 Αποκλεισμός συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου,
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
β) Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή ΑΕ του δημοσίου Τομέα γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
γ)

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις

παραπάνω κυρώσεις.
δ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ε)

Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική

απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ΙΙ. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβολαίου
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ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Στοιχειά των προς προμήθεια ειδών
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Συμπληρωματικοί γενικοί όροι πρόχειρου διαγωνισμού
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Κριτήριο αξιολόγησης
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Τεχνικές προδιαγραφές
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Σχέδιο σύμβασης

6.

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 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.

7.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

• Είδος: Πετρέλαιο θέρμανσης

• Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 58.500 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %)

• Ποσότητα: 45.000 λίτρα

• Τόπος παράδοσης: ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας

• CPV: 09135100-5

• Διάρκεια σύμβασης: Ένα έτος με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης

• Ο προϋπολογισμός βαρύνει: ΚΑΕ 1611 του ΕΚΑΒ

• Χρόνος παράδοσης: Τμηματική παράδοση εντός του χρονικού ορίου της σύμβασης

• Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
3% Μ.Τ.Π.Υ
2% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ
20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου

2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άρθρο 1
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή
απορρίψεως τα εξής δικαιολογητικά:
1.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1
περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).
1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι: α) δεν έχουν καταδικαστεί,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας και για αδικήματα που
σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας β) αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αυτά θα
ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ.
20 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα δε τα
ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη
αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών
2.1 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας
αυτού, στη γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
2.2 Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται, στην Ελληνική γλώσσα
μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
2.2.1

Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα
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2.2.2

Η ένδειξη “Να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία”

2.2.3

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος (ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης)

2.2.4

Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης

2.2.5

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

2.2.6

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης,

Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας, e-mail και Fax). Σημειώνεται ότι τα
αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με το διαγωνιζόμενο.
2.3

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω:

2.3.1

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” ο

οποίος θα περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του άρθρου 1 της
παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αντίγραφα αυτών θα είναι
χωριστά, με τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη
2.3.2

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα

περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος Δ΄. 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 Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και με
τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται με τις αποφάσεις του Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου”.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Δικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.),
τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
2.3.3

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο

οποίος θα περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο της προσφερόμενης τιμής έκπτωσης της μέσης
χονδρικής τιμής πώλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

7

2.4

Οι παραπάνω φάκελοι θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι σφραγισμένοι

καλά.
2.5

Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
2.6

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
2.7

Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής

προσφορών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2.8

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται
υπόψη.
2.9

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.
2.10

Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
2.11

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι

υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως
προς τους όρους της διακήρυξης.
2.12

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
2.13

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά
την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (στις διακηρύξεις που προβλέπεται)
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
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2.14

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.15

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.
2.16

Οι

συμμετέχοντες

δεν

μπορούν

να

υποβάλουν

προσφορά

για

μέρος

των

δημοπρατηθέντων υλικών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2.17

O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις

κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται
στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
2.18

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των

προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
Διακήρυξης.
2.19

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2/α

του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει
ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν
κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις
ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.

Άρθρο 3
Αποσφράγιση προσφορών
3.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που
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υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με
την παρακάτω διαδικασία:
3.1.2 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών
υποφακέλων (Δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής προσφοράς, Οικονομικής προσφοράς) οι
οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Στη
συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται στο
σύνολό τους ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο (ή σε δύο νέους φακέλους, όπου ο ένας φάκελος
περιλαμβάνει τις τεχνικές προσφορές και ο άλλος τις οικονομικές προσφορές) οι οποίοι επίσης
σφραγίζονται και υπογράφονται από το ίδιο όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
3.1.3 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3.1.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υποχρεωμένη
να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους
της διακήρυξης.
3.1.5 Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών μπορούν να παραμείνουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε άλλη
περίπτωση ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που
περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για
την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
3.1.6 Εάν κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών δεν προκύψουν απορριπτέες
προσφορές, η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής
διαδικασίας, δηλαδή στην αποσφράγιση των οικονομικών και τεχνικών και στοιχείων.
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3.1.7 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν
παραστεί στη διαδικασία δικαιούται να λάβει γνώση μόνο μετά από αίτησή του προς την
Υπηρεσία, για τα εξής στοιχεία:
3.1.8 Των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3) ημερών
από την αποσφράγιση των προσφορών.
3.1.9 Των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση αυτών.
3.2

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 12 κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί
στον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εντός της αποκλειστικής
ημερομηνίας των 20 ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής

Άρθρο 4
Διοικητικές Προσφυγές
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο
Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο
παράβολο, όπου απαιτείται.
Εντάσεις

που

υποβάλλονται

για

οποιουσδήποτε

άλλους

λόγους,

εκτός

τους

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Άρθρο 5
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και θα
αναγράφεται και ο ΦΠΑ.
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Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό
ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 6
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 του
ΠΔ 118/2007.
Σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα δε τα
ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά,
ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Άρθρο 8
Ανακοίνωση κατακύρωσης
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23
του ΠΔ 118/2007. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 9
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο,
κλπ). Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των προμηθευμένων υλικών
είναι:
Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών που θα συντάσσεται από την
αρμόδια ορισθείσα επιτροπή του ΕΚΑΒ για την παρακολούθηση των όρων της οικείας
Σύμβασης.
Τιμολόγιο του αναδόχου για την προμήθεια των υλικών.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Άρθρο 10
Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
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• 3% Μ.Τ.Π.Υ
2% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ
20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου

• 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
• 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 11
Ισχύς της σύμβασης
Η διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα του ΕΚΑΒ
για ανανέωση ενός (1) ακόμη έτους εφόσον έχουν αναφερθεί λεπτομερώς τα δικαιώματα
προαίρεσης και η αξία της πιθανής επέκτασης της σύμβασης έχει υπολογιστεί στον αρχικό
προϋπολογισμό.
H δαπάνη για την προμήθεια των αναφερόμενων υλικών βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1611 του
προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ.
Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε πανελλαδικό
επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το ΕΚΑΒ.

Άρθρο 12
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν προβλέπεται.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, όπως ορίζεται από την παράγραφο 5/α του άρθρο
25 του Π.Δ.118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στο συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της τιμής του ημερολογίου της μέσης χονδρικής τιμής
καυσίμων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=65
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύει το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
του Ε.Κ.Α.Β. με πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων του.

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 τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί 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’/07-07-93).
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 (π.χ. μόνο έδρα Παραρτήματος ή μόνο Τομέα)
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* = Αναφέρονται μόνο οι Τομείς στους οποίους προμηθεύεται το ΕΚΑΒ το πετρέλαιο κίνησης και όχι άλλος Φορέας, όπως π.χ. Νοσοκομείο,
Δήμος κ.λπ.

3.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

3.3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

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 πώλησης ανά Νομό, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών ανά Νομό, του Παρατηρητηρίου Τιμών
17

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.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΖΗΣΗΣ
4. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας
: 555 35
Πληροφορίες
: Άγγελος Χάνδρος
Τηλέφωνο
: 2313 326615
Fax
: 2310 347310
: a.chandros @ekab.gr
E-mail

Αρ. σύμβασης 0/Σ/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα την /00/2013 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», εδρεύοντας στην Αθήνα τέρμα οδού υγείας
Χολαργός, που εκπροσωπείτε νόμιμα από τον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ δυνάμει του άρθρου
3 παρ 3 της απόφασης με αριθ.4β/9919/Φ25/16-02-1993(ΦΕΚ.125Β/05-03-1993) του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων περί ορισμού αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ» που εδρεύει στο χχχχχχχ, οδός χχχχχχχχχ 00 Τ.Κ 000 00 με Α.Φ.Μ. 000000000 της
Δ.Ο.Υ. χχχχχχχχ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον χχχχχχχ χχχχχ του Χχχχχχ, κάτοικο Χχχχχχ
οδός χχχχχχχ 00, με στοιχεία Aστυν. Ταυτότητας ΧΧ 000000/00-00-0000 τηλ.: 000000
λαμβάνοντας υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ 0/00-0-2013 Θέμα 00 απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ του ΕΚΑΒ
β) την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του Νόμου 3867
γ) την με αριθμό 0000/0-00-1, Οικονομική Προσφορά της ΧΧΧΧΧΧ Α.Ε.
και σε εκτέλεση του μικροσημειώματος με Αριθμό Εντολής 000/0-00-2013 του ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν με το παρόν τα ακόλουθα: ο πρώτος των
συμβαλλομένων αναθέτει εις το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος ‘ΧΧΧΧΧΧ’, αποκαλούμενο εφεξής
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‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ’ που αποδέχεται να προμηθεύσει και παραδώσει στο Ε.Κ.Α.Β. τα παρακάτω είδη
με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
Συνολική αξία σύμβασης, εμπεριεχόμενου του Φ.Π.Α. 23%
Ολογράφως : “χχχχχ”
Αριθμητικώς: 000000 €

Στην παραπάνω συμβατική αξία περιλαμβάνονται όλα τα πάσης φύσεως έξοδα (συσκευασίας,
μεταφοράς, εργατικών κλπ.) καθώς και οι φόροι, κρατήσεις κλπ για την προμήθεια των
ανωτέρω ειδών μέχρι την τελική παράδοσή τους στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
Τα ανωτέρω συμβατικά είδη θα ανταποκρίνονται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές που
επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Ε.Κ.Α.Β Θεσσαλονίκης με επιμέλεια, ευθύνη και
δαπάνη του προμηθευτή, εντός 00 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή και εφόσον υποβληθεί
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, με απόφασή του μπορεί
να χορηγήσει σε αυτόν παράταση του συμβατικού χρόνου παραλαβής των αναφερομένων στη
σύμβαση ειδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Π.Δ
118/2007, εφόσον κρίνει ότι οι αναφερόμενοι λόγοι στην αίτησή του δικαιολογούν την μη
τήρηση της συμβατικής προθεσμίας.
ΙΙ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα ως άνω περιγραφόμενα είδη της σύμβασης θα παραδοθούν στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης,
Μαβίλη 33 Πουρνάρι - Πυλαίας τηλ.2310-397115
IΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Όλα τα υπό προμήθεια είδη υπόσχεται ο Προμηθευτής να παραδώσει ελεύθερα και
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, οφειλή, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, θα είναι
δε καινούργια, αμεταχείριστα και αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση.
ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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1. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία
του ΕΚΑΒ.
2. Η οριστική παραλαβή των ειδών της σύμβασης που περιγράφονται, θα γίνει από την
αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών.
3. Εφόσον προβλέπεται τμηματική παράδοση, ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται
για κάθε τμηματική παράδοση αντίστοιχα.
V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου παραδόσεως ή αντικαταστάσεως των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται σε βάρος του Προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση
κυρώσεων και πρόστιμο, υπολογιζόμενο κατά τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων του
άρθρου 32 Π.Δ 118/2007. Κατά τα λοιπά, το ΕΚΑΒ διατηρεί όλα τα δικαιώματά του σε βάρος του
Προμηθευτή, για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που ήθελε υποστεί,
εξαιτίας της αθετήσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων και της μη εκπληρώσεως της
συμβάσεως.
VI. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αξία του συμβατικού είδους υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση που ενδεχομένως προκύψει
VΙΙ. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακηρύξεως του ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στις 00/00/00, του Ν 2286/1995 και του Π.Δ 118/2007 όπως
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα των οποίων έλαβε γνώση ο προμηθευτής
και τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι.
VIII. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς
εκ της παρούσης συμβάσεως, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει στο μέλλον, καθίστανται τα καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
IX. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Η εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτους, όπως και η εκχώρηση, ενεχυρίαση ή η οποιαδήποτε
μεταβίβαση των από την παρούσα σύμβαση απαιτήσεων του προμηθευτή, απαγορεύεται
απολύτως.
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της παρούσας Σύμβασης είναι ισχυρές μόνο αν γίνουν
εγγράφως και υπογραφούν και από τα δύο μέρη.
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Σε πίστωση των ανωτέρω, τα οποία και οι δύο Συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται,
συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού υπογράφηκαν
αρμοδίως, έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων ανά ένα όμοιο υπογεγραμμένο.
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