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Νο 59η/2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΚΙΝΗΣΗΣ/ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΟΥ
ΠΑΡ. ΑΑΠμεΑΘ-ΙΑΑ(Πεύκα) ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει από το
Κριτήριο Αξιολόγησης

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης
του είδους καυσίμου.

Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Ημερομηνία: 25/11/2016
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 09.30΄ πμ

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών

Ημερομηνία: 24-11-2016
Ημέρα: Πέμπτη
Ώ ρα : 14:00΄μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Προϋπολογισμός δαπάνης

59.600,57€ + ΦΠΑ ή 73.904.70€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Κωδικός CPV

09100000-0

KAE

1611

ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος

16REQ005374130 2016-11-11
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
Α. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Δ. Υπ. Δήλωση αποδοχής των όρων πρόσκλησης& των τεχνικών προδιαγραφών.
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59η /2016

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση
Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Ν.4155/2013 και ο Ν.4013/2011 σχετικά με το ΕΣΗΣΗΣ.
5. Το Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29 τ. Α΄)αρ.27 μετονομασία Υπουργείου Εργασίας & αρ.37 σχετικά με
ΕΣΗΣΗΣ.
6. Το Ν.4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74 τ. Α΄)διοικητικές απλουστεύσεις.

7. Την με υπ΄. αρ. οικ. Δ9/44844/11755/17-10-2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 583/1-11-2016) Απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου
και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Το από 1-11-2016/4201 έγγραφο του ΚΚΠ –ΠΚΜ προς την Π.Κ.Μ-ΠΕ Θεσσαλονίκης σχετικά με το
ότι δεν συμπεριελήφθη το Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΙΑΑ στη σύμβαση του διαγωνισμού της ΠΚΜ ΠΕ
Θεσ/νίκης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του διεθνή διαγωνισμού προμήθειας υγρών
καυσίμων 2015 της ΠΚΜ
9. Την δημοσίευση και την έγκριση στο ΚΗΜΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος των τεχνικών
προδιαγραφών με αρ. 16REQ005374130 2016-11-11.
10. Την υπ΄αρ. 38η/9-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ σχετικά με την διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού (ΑΔΑ:7Θ1ΠΟΞΧΣ-Ν8Ψ).
11. Το Ν.4412/2016 (τ Α΄ΦΕΚ147/8-8-2016)σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
&Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό «για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης του Παρ.ΑΑΠμεΑΘ-ΙΑΑ» του ΚΚΠ-ΠΚΜ » σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 59.600,57€ + ΦΠΑ ή 73.904,70€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής
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η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους καυσίμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης πρόσκλησης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25/11/2016 ημέρα Παρασκευή & ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία του
Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στα Γραφεία του Κέντρου στο γραφείο πρωτοκόλλου
μέχρι και την 24 -11 -2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν
προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εμπορικές εταιρίες ή ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης.
2. Για τα καύσιμα κίνησης θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει τουλάχιστον (1) πρατήριο
καυσίμων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, οι
προσφορές και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο εξωτερικό µέρος
του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α.
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
β.

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί
την
προµήθεια.
γ.
Ο τίτλος της σύµβαση
δ.
Η
καταληκτική ηµεροµηνία
(ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής).
ε.
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 117 του ν.4412/16, ο οποίος
περιέχει:
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1)Τα δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το
ΦΠΑ (597,00€). (Παράρτημα Δ΄).(σύμφωνα με το αρ.7 της διακήρυξης 442,00€ για το πετρέλαιο
θέρμανσης & 155,00€ για τα καύσιμα κίνησης ).
β) βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο από το τμήμα ΓΕΜΗ .
γ) Υπ. Δήλωση αποδοχής των όρων πρόσκλησης & των τεχνικών προδιαγραφών
του συνοπτικού διαγωνισμού πρόσκλησης ενδιαφέροντος.(Παράρτημα Ε΄)

2) Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων για να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να περιέχουν
κατ’ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
-Υ.Δ. ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι τα
προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.
-Υ.Δ. ότι η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας ( 12) μηνών.
- Υ.Δ. ότι διαθέτει τουλάχιστον (1) πρατήριο καυσίμων στο πολεοδομικό συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης αν η προσφορά του αναδόχου αφορά τα καύσιμα κίνησης.
2) Οικονομική προσφορά:
Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 95 για τις συµβάσεις τ ο υ
Ν . 4 4 1 2 / 1 6 ,παρ. 1., 2 γ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστιχα,
παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες, διορθώσεις κ.ά., που µπορούν να θέσουν σε
αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα των προµηθευτών.
β. Να αναγράφουν την προσφερόµενο ποσοστό %, καθαρά, ολογράφως και αριθµητικά.
γ.
Να είναι σαφείς και πλήρεις.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
3.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ποσοστό έκπτωσης % , στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται
στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Δ καιΣΤ΄της παρούσας διακήρυξης, θα αναγράφονται
δε ολογράφως και αριθμητικώς.
3.2. Προσφορά που δεν δίνει ποσοστό έκπτωσης% απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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3.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει από τον
πάροχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να
παρέχει τα στοιχεία αυτά.
3.6. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 88 Ν.4412/16 ], η
αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο
Ανάδοχο.. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. (παρ. 3 αρ.88).
3.7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές / πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά
εντός του χρόνου που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
η οποία προσδιορίζεται µόνο βάση της τιµής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους
καυσίμου η οποία καθορίζεται από την Π.Κ.Μ.-ΠΕ Θεσσαλονίκης.
2. Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων (των οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως
προς την πληρότητα, νοµιµότητα και κανονικότητα, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και της
τεχνικής προσφοράς) θα γίνει επί της προσφεροµένης τιµής.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη πρόσκληση. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια σύμφωνα με το αρ.100 του Ν.4412/16.
2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, µετά το χρόνο που καθορίζεται στην
πρόσκληση, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων
των προσφορών που κατατέθηκαν.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται από την επιτροπή δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής.
β. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγισθούν αµέσως
µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και µόνο των παραδεκτών προσφορών, την ίδια
ηµέρα και ώρα.
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γ. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, την ίδια ηµέρα και ώρα
ε. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από
την Υπηρεσία.

4. Τα αποτελέσµατα επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 και 360 του
ν.4412/16.
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των
προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Το δικαίωµα για την άσκηση
τυχόν ενστάσεων και προσφυγών δύναται να εξασκηθεί σύµφωνα µε τις προθεσµίες της κείµενης
νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 6
Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης – Λόγοι Αποκλεισµού
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο ν.4412/16, οι
τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι όροι της διαδικασίας. Η τελική επιλογή του παρόχου µε
την χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή(ποσοστό % έκπτωσης), γίνεται τελικά, εκ των οικονοµικών
φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Προϋπολογισμός- Παραλαβή-πληρωμή-Ποσό εγγυητικής .
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την «προμήθεια υγρών καυσίμων στο Παρ.ΑΑΠμεΑΘ-ΙΑΑ» ανέρχεται
στο ποσό των 59.600,57 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων θα είναι (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί μέχρι της ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού
του Κέντρου .
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του
αντιτίμου της προσφοράς
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Παρ.
ΑΑΠμεΑθΠΥΛΑΙΑ
ΛΙΤΡΑ

Παρ.-ΙΑΑΠΕΥΚΑ
ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΙΤΕΣ
ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ
τον
ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.000

45.000

48.000

44.160,00€

442,00€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
CPV 09134100-8

-

9019

9019

7.720,49€

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΣΥΝΟΛΑ

-

6.985
-

6.986
-

7.720,08€
59.600,57€

ΓΙΑ ΟΛΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ
155,00€
-

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

CPV 09135100-5
ΤΑ

Το κόστος της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού του ΚΚΠ-ΠΚΜ.
H πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα με την παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή που θα
ορίσει το Κέντρο , με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών (Τιμολόγιο
Πώλησης-φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα ) μετά την παραλαβή , από την επιτροπή του ΚΚΠΠΚΜ, και την έκδοση και θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από Υπηρεσία Παρέδρου ,αφού γίνει η
παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το www.eprocumenent.gov.gr & στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Τα υπό προμήθεια είδη: Πετρέλαιο Κίνησης και Βενζίνη Αμόλυβδη, πρέπει να καλύπτονται από
τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/11-4- 2001 και 426 τεύχος Β/31-32000.
- Το υπό προμήθεια Πετρέλαιο Θέρμανσης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές που
ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β.
- Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα
Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια, και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, νερό και φυσικά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη πετρέλαιο κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλες
ξένες ύλες.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών .
- Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει όσες φορές κρίνει αναγκαίο δείγματα από τα υπό
προμήθεια καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αν θεωρήσει ότι προέκυψε βλάβη στις εγκαταστάσεις ή
τα οχήματα, που θα οφείλεται στα καύσιμα. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή
και η σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν τον ίδιο τον
προμηθευτή.
- Επιπλέον το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, για να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές
των καυσίμων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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-Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσιας μέσης τιμής λιανικής η χονδρικής πώλησης.
Η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα
Εμπορίου της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και καλύπτει την ημέρα χορήγησης του.
Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε καθεστώς διατίμησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % )
θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να καταθέσει προσφορά για κάθε είδους καυσίμου
χωριστά και για τα καύσιμα κίνησης θα πρέπει να δηλώσει τουλάχιστον (1) πρατήριο
καυσίμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, για την τροφοδοσία των
οχημάτων του Κέντρου
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
--- της Βενζίνης, για τα οχήματα : από την αντλία που θα βρίσκεται στον χώρο του πρακτορείου ή
του πρατηρίου του προμηθευτή.
-- του Πετρελαίου Κίνησης ,στις δεξαμενές των Παραρτημάτων ή από την αντλία που θα βρίσκεται
στο , χώρο του πρακτορείου ή του πρατηρίου του προμηθευτή, εντός 24 ωρών από την τηλεφωνική
ή έγγραφη παραγγελία μας ή άμεσα στα ρεζερβουάρ των οχημάτων αντίστοιχα.
-- του Πετρελαίου Θέρμανσης στις δεξαμενές των Παραρτημάτων , εντός 24 ωρών από την
τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία μας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Α)
η

Για την 59 /2016-ΚΚΠ-ΠΚΜ

Το ποσοστό %
σην
εκάστοτε
νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους
όπως αυτή δίδεται από την
Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα
Εμπορίου
της
Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και καλύπτει
την ημέρα χορήγησης του.

Ολογράφως
Το ποσοστό %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

CPV 09135100-5

Το ποσοστό %
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Β)
η

Για την 59 /2016-ΚΚΠ-ΠΚΜ

σην
εκάστοτε
νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους
όπως αυτή δίδεται από την
Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα
Εμπορίου
της
Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και καλύπτει
την ημέρα χορήγησης του.

Ολογράφως
Το ποσοστό %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
CPV 09134100-8

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
CPV 09132100-4

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………..2016

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσ/νίκη ΤΚ 546 30
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση
μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητά
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για προμήθεια πάνας βρακάκι
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε
περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξία
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας]
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρου
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1)
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

αποδοχής Νο59η/2016 των όρων πρόσκλησης & των τεχνικών προδιαγραφών
του συνοπτικού διαγωνισμού .
Ημερομηνία: ……….201

Ο – Η Δηλ.
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(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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