ΑΔΑ: 68Θ1ΟΞΧΣ-4ΧΧ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.11 13:32:55
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσ/νίκη 11.11.2015

ΥΠ. Ε.Κ.Α.Α.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ

Αρ. πρωτ. 3743

- ΝΠΔΔ ΑΦΜ997288259 - ΔΟΥ Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη

ΑΔΑ: 15REQ003287904
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης(127)
Τηλ. 2313-022634.
Fax. 2313-000703.
Site : www.kkp-km.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νο 64η/2015
με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και την λήψη προσφορών
« Για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο-diesel θέρμανσης)»
προϋπολογισμού 20.000,00€ + ΦΠΑ ή 16.260,16€ χωρίς ΦΠΑ(περίπου 24.400λίτρα)
για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ.
( CPV:09100000-0)
(με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή

λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του είδους από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Κ.Μ. της
ΠΕ Θεσσαλονίκης).

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας -ΠΚΜ έχοντας υπόψη:
1) την υπ΄ αρ. 37ης / 06.11.2015 (θέμα 11ο) (ΑΔΑ:72ΣΚΟΞΧΣ-ΑΒΙ ) απόφαση του Δ.Σ. για τη διενέργεια
με απευθείας ανάθεση και τη λήψη προσφορών ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την
ημέρα παράδοσης του είδους από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Κ.Μ. της ΠΕ Θεσσαλονίκης, πετρελαίου
θέρμανσης (diesel) ποσού 20.000,00€ με το ΦΠΑ και περίπου 24.400 λίτρα ,για τις ανάγκες κάλυψης
των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου και μέχρι ολοκλήρωση του διαγωνισμού από την ΠΕ
Θεσσαλονίκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
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2) το από 16-12-2014 έγγραφο μας με αρ. πρωτ.3850 ζητήσαμε την συμμετοχή του Κέντρου στο
διεθνή διαγωνισμό της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Θεσσαλονίκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος
2015
3) Την υπ΄αριθμ.10054/2484/8-4-2013 Υπ. Απόφαση περί εξουσιοδότησης των ΜΚΦ για τη
διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών ,υπηρεσιών ,εργασιών κτλ μέσα στα όρια
των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό είδους (ΦΕΚ 948/18-4-2013) .
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
5) Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74,26-8-2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του Δημοσίου
και λοιπές διατάξεις.
6)Το Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29 Τ.Α΄,19-03-2015 το αρ. 37 σχετικά με το ΕΣΗΔΗΣ & το αρ. 27 σχετικά με την
μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
7) Την υπ΄ αριθμ. 1ης/14-01-2015 (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΣΕΞΟΞΧΣ-ΚΘ1) για την έγκριση
του προγράμματος προμηθειών του Κέντρου για τον ΚΑΕ1611 για το έτος 2015.
8) Την ανάληψη υποχρέωσης του Υπουργού 6-11-2014/365182257(ΑΔΑ:ΒΥΠΟΛ-ΓΙ3) ποσού 250.000,00€
για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠ-ΠΚΜ.
9) Το με αρ. εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα 15REQ003287904 2015.11.11. του ΚΚΠ-ΠΚΜ στο
ΚΗΜΔΗΣ(ΕΣΗΔΗΣ).

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο
Να καταθέσει έγγραφη προσφορά μέχρι τις 19-11-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ και η
διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Παρασκευή 20-11-2015 και ώρα 10:00μμ ενώπιον της
επιτροπής απευθείας προμηθειών του Κέντρου που ορίσθηκε με την υπ΄ αρ. 25η/10-12-2014 θέμα
26ο για το έτος 2015 (ΑΔΑ: 7ΠΟΝΟΞΧΣ-430) στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7, 2ος
όροφος .
ΑΡΘΡΟ 1-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν :
Σε μεγάλο σφραγισμένο φάκελο με την αναγραφή του αριθμού του διαγωνισμού
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Υ.Δ. ότι είναι Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι .
Υ.Δ. ότι αποδοχής τους όρους της διακήρυξης.
Υ.Δ. ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου.
Β) Τεχνική προσφορά
Υ.Δ. περί αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών
Σε μικρότερο σφραγισμένο φάκελο
Γ) Οικονομική προσφορά.
Θα αναγράφει το ποσοστό έκπτωσης (%) που θα προσφέρει ο ανάδοχος στην εκάστοτε
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διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα
παράδοσης του είδους που θα καθορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Κ.Μ.
της ΠΕ Θεσσαλονίκης.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

ΑΡΘΡΟ 2-ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την έκπτωση
που δίνουν επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ευρώ την ημέρα χορήγησης του καυσίμου, ανάλογα με την
ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Η έκπτωση θα δίνεται για το πετρέλαιο
θέρμανσης επί της τιμής κατά λίτρο ή χιλιόλιτρο .
2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το ποσοστό έκπτωσης.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται
ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
5. Το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
6. Εάν στο διαγωνισμό το ποσοστό έκπτωσης είναι ασυνήθιστα υψηλό θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης το ποσοστό έκπτωσης κριθεί ως ασυνήθιστα υψηλό, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
7. Προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται

ΑΡΘΡΟ 3 -ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
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2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης.
8. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό έκπτωσης. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης κριθεί ως
ασυνήθιστα υψηλό, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Για οποιονδήποτε άλλον τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη στο είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του
Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση)
που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
2.Η αξία της σύμβασης που θα υπογραφεί δεν δύναται να ξεπεράσει το ύψος των
προϋπολογισμού.
3.Η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της διατηρεί το δικαίωμα να μην προμηθευτεί καύσιμα
για ολόκληρη τη συμβατική αξία και με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της ΠΕ
Θεσσαλονίκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων των ΝΠΔΔ , διατηρεί το δικαίωμα να
διακόψει αμέσως την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από
την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και
ισχύει για διάστημα από την ημέρα υπογραφής της μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού της ΠΕ
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Θεσσαλονίκης και την ανακήρυξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10)
ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τράπεζας των
όρων της Σύμβασης ποσού 5% επί του συμβατικού τιμήματος δηλαδή ποσού 813,00€.

ΑΡΘΡΟ 6-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Η παράδοση των
καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και χρονικό διάστημα το αργότερο σε 48 ωρών από
την έγγραφη παραγγελία του κάθε Παραρτήματος. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την
ορισμένη για το σκοπό αυτό επιτροπή του Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 7-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΚΚΠ-ΠΚΜ στον ΚΑΕ: 1611 . Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται
τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.
1)Τα τιμολόγια προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με θεώρηση από την Δνση εμπορίου ΠΕ
Θεσσαλονίκης για την μέση τιμή ανά λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης. (ανάδοχος)
2) Ασφαλιστική ενημερότητα(ανάδοχος)
3) Φορολογική ενημερότητα (ανάδοχος)
4)Δελτία εισαγωγής υπογεγραμμένα από την επιτροπή παραλαβής του ΚΚΠ-ΠΚΜ.(υπηρεσία)
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Η αμοιβή του
Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Κέντρου για την θέρμανση των δομών περίθαλψης
των παιδιών με ειδικές ανάγκες του Κ.Κ.Π.-ΠΚΜ και συγκεκριμένα:
1. προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης(Diesel)
Τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τις
αρμόδιες αρχές και ισχύουν κάθε φορά για κάθε είδος. Τα υπό προμήθεια καύσιμα προορίζονται για
κάθε νόμιμη χρήση.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στις προσφορές τους την έκπτωση που
δίνουν επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί σε ευρώ την ημέρα χορήγησης του καυσίμου, ανάλογα με την ποιότητα και
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Η έκπτωση θα δίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης επί της
τιμής κατά λίτρο ή χιλιόλιτρο .
Ο μειοδότης οφείλει να παραδίδει

τις ποσότητες των καυσίμων(πετρέλαιο θέρμανσης) που

ζητούνται στις εγκαταστάσεις των Παραρτημάτων του Κέντρου που είναι και η έδρα τους, στις
εξωτερικές δομές των Παραρτημάτων και των εργαστηρίων του Κέντρου. Η παράδοση των καυσίμων
θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και χρονικό διάστημα το αργότερο σε 48 ωρών από την έγγραφη
παραγγελία του κάθε Παραρτήματος. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την ορισμένη για το
σκοπό αυτό επιτροπή του Κέντρου.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΠΟΣΟ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
Παρ. ΑΑμεΑθ-ΙΑΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
ΤΟ ΦΠΑ

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
23%

Παρ. Χ.Π Αγ.
Παντελεήμων –Κιλκίς
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
–DISEIL

24.400

Το γραφείο προμηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ

16.260,16€

20.000,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ημέρα παράδοσης του είδους που θα καθορίζεται από το
Τμήμα Εμπορίου της Π.Κ.Μ. της ΠΕ Θεσσαλονίκης

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, (ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-16-ΠΟΣΟΥ 20.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ –ΠΕΡΙΠΟΥ 24.400ΛΙΤΡΑ
CPV: 09100000-0
Στη Θεσσαλονίκη , σήμερα στις 00/00/2015, ημέρα ………. στα γραφεία του ΚΚΠ-ΠΚΜ υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των
παρακάτω συμβαλλομένων:
1) ΚΚΠ-ΠΚΜ οδός Παπαρρηγοπούλου 7, ΤΚ 54630, ΑΦΜ 997288259,
νόμιμα από την π ρ ό ε δ ρ ο

της

έδρας

του

Κέντρου

ΔΟΥ Ε ΄ Θεσσαλονίκης , και εκπροσωπείται

Κοινωνικής

Πρόνοιας

Περιφέρειας

κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς κ . Σ υ λ β ά ν α Κ α ρ α σ α β β ί δ ο υ , που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και
2) τ…………………………. που εδρεύει ………………………. και στο εξής θα καλείται ανάδοχος,
και έχοντας υπόψη:
1.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια υγρών
καυσίμων πετρέλαιο θέρμανσης , στη νόμιμα διαμορφωμένη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους / με τιμή
προσφοράς ….., για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου , για το έτος 2015-16, στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής
θα ονομάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ειδών σύμφωνα με τους
κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 23%
Παρ. ΑΑμεΑθ-ΙΑΑ
ΦΠΑ
Παρ. Χ.Π Αγ. Παντελεήμων
–Κιλκίς

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –
DISEIL

24.400

16.260,16€

20.000,00€
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ΑΡΘΡΟ 2:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και
ισχύει για διάστημα από την ημέρα υπογραφής της μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμού της ΠΕ
Θεσσαλονίκης και την ανακήρυξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης.
AΡΘΡΟ 3:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες συνθήκες και
εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να
γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου
από τους όρους της.

AΡΘΡΟ 4:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας
κατέθεσε Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 813,00€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014)
άρθρο 157 περιπτ.β,.
Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης και την τακτοποίηση τυχόν
εκκρεμοτήτων.
Σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης, πρέπει ο Ανάδοχος να παραδώσει νέα εγγυητική επιστολή αναλόγου αξίας
που να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 5:
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η ποιότητα των ανωτέρω υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε
ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και του Παραρτήματος
ης

Α΄ της πρόσκλησης 64 /2015.
ΑΡΘΡΟ 6:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των εκάστοτε
φορέων. Ειδικότερα, οι παραδόσεις των καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, από
τ ην

έγγραφη παραγγελία.Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται άμεσα με την προσκόμιση του είδους στην εκάστοτε Υπηρεσία.Ο προμηθευτής δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να αρνηθεί την χορήγηση των ειδών.
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελείς Επιτροπές που έχουν οριστεί από τους
Φορείς για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 7:
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια κατά υπηρεσία Επιτροπή Παραλαβής.
Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των εκάστοτε
υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του
είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της ΠΚΜ μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της ΠΚΜ η
Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προμηθευτές.
ΑΡΘΡΟ 8:
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε υπηρεσίας μπορεί σε περίπτωση απόρριψης, ολικής ή
μερικής, της παραγγελθείσας ποσότητας των ειδών να ζητήσει αντικατάστασή της με άλλη, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από αυτήν.
Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου του συνολικού συμβατικού χρόνου δηλ. έξι (6)
ημέρες. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος , υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9:
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική δαπάνη της σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την

.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υπουργού

με αριθμό

καταχώρησης.
Η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
μετά την παραλαβή του τιμολογίου και σε εύλογο χρονικό διάστημα.
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Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή με τη θεώρηση από το γραφείο εμπορίου της ΠΕ Θες/νίκη.
γ) Φορο λο γικ ή και ασ φαλιστ ικ ή εν η με ρό τ ητα .
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου και επιπλέον
κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-2011).
ΑΡΘΡΟ 10:
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συμβατική τιμή σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου προμηθευτή.
Κάθε ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα της παράδοσης στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ανώτερη και η κατώτερη τιμή
βρίσκονται πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά, αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης
λιανικής τιμής. Η Δ/νση Ανάπτυξης εκδίδει εβδομαδιαίο δελτίο μέσης λιανικής τιμής, στο οποίο οφείλουν να
προσαρμόσουν οι προμηθευτές τις τιμές τους.
ΑΡΘΡΟ 11:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Φορέα είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν που ορίζεται στη
σύμβαση ή μη σύμφωνο με την παραγγελία, η Επιτροπή Προμηθειών, εκτός από την κύρωση την οποία μπορεί
να προτείνει στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή για την αιτία αυτή, γνωμοδοτεί και για την τιμή με την οποία θα
πληρωθεί το είδος.
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προμηθευτής να πάει τα είδη στο Φορέα ή παραλείψει να πάει ορισμένα
από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή
Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε ο Φορέας μπορεί να αγοράσει αυτά ή
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της
εκ του ελευθέρου Εμπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή,
βαρύνουν τον Προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.
Γ. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προμηθευτή των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται από αυτή και για
συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής
Επιτροπής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Προμηθειών, επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται από τον
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Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/2007, του Αγορανομικού Κώδικα (διάταξη 7-9) και του Ν.3668/2008, δηλαδή η σύσταση,
πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου από τη σύμβαση.
Δ.

Οι παραπάνω κατά τον προμηθευτή κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση δίωξης εφόσον η παράβαση

αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων κατά του προμηθευτή για
οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύψει.
Ε.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος της προμήθειας είδους, με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις σε βάρος του:
α) Κατάπτωση εν όλο ή εν μέρει της κατατιθέμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Προμήθεια των συμβατικών ειδών ή με διενέργεια διαγωνισμού ή με απ’ ευθείας αγορά καταλογιζόμενης της
διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από προμήθειες του Δημοσίου.

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτού ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου ή κατάπτωση εγγύησης καλής
εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα έπ’ αυτού εισφορά υπέρ του
ΟΓΑ.
Ζ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του προμηθευτή
θα κρατούνται από το λογ/σμό του προμηθευτή στο φορέα ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό θα
βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων.
AΡΘΡΟ 12:
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
όλων των διαφορών του Ν.3886/2010 είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή
σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

