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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης - CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης) & 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) για τις
ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αριδαίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/13.01.2020 (ΑΔΑ 67ΡΠΟΡΕΠΔ2Σ) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης
# 16.255,64 €# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σύνολο με Φ.Π.Α. #20.157,00 €#) και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3376/22.01.2020 (Ω712ΟΡΕΠ0ΨΤ Κ.Α.Ε. 1611.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται
απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης».
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Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης)
& 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αριδαίας» στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Τετάρτη 19.02.2020 και ώρα 14.30 μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Πέμπτη 20.02.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να
αποσφραγισθούν. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, (Αριστοτέλους
16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) τηλ. 2313320537.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης
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Ειδικοί όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν
κοινή προσφορά. γ) οι συνεταιρισμοί και δ) οι κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν
υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης) &
09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αριδαίας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ
Μακεδονίας,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια αφορά τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές
προδιαγραφές και στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού του παραρτήματος Ι΄.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για Την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης - CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο
Κίνησης) & 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) Για Τις Ανάγκες Του Κέντρου Υγείας Αριδαίας
Αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας
Αναθέτουσα Αρχή: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Δ/Νση Οικονομικής Οργάνωσης Και
Υποστήριξης, Τμήμα Προμηθειών, Αριστοτέλους 16, Τκ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος Όροφος
Τα Στοιχεία Του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα:
(Επωνυμία, Διεύθυνση, Ο Αριθμός Τηλέφωνου, Τηλεομοιοτυπίας (Α) Και Η Ηλεκτρονική Του Διεύθυνση (Al).
(Σε Περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων Πρέπει Να Αναγράφονται Τα Πλήρη Στοιχεία Όλων Των
Μελών Της, Καθώς Και Τα Στοιχεία Του Εκπροσώπου Τους)
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Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο
συγκεκριμένα, ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ΄ του παρόντος.

2.

Οικονομική Προσφορά.
Τιμές Προσφορών (ποσοστά έκπτωσης επί της εκατό % ανά /Λίτρο) – Νόμισμα σε € Ευρώ
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό προμήθεια είδους (πετρελαίου
κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) κατά Νομό, όπου ανήκει το Κέντρο Υγείας, του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα
παράδοσης αυτών. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του
είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το διάστημα
ισχύος της σύμβασης και για το διάστημα των τυχόν παρατάσεων. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ). Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από
την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του Αναδόχου, γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
κατά την ημέρα πληρωμής δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της
Αναθέτουσας Αρχής.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.

Σελίδα 4 από 10

20PROC006228391 2020-01-31
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του
Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Τα
έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για 90 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της και
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με μονομερές δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών έως την εξάντληση
των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού έπειτα από απόφαση της Διοίκησης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

2.

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων (95 RON)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και
προσμίξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :
Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'
αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικών αλλαγών και σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Προστασίας του Πολίτη με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ
501Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , όπως : Αριθμός
Κετανίων ελαχ. 51, Δείκτης Κετανίου ελαχ. 46, μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg. Το καύσιμο πρέπει να
είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμείξεις όπως νερό και πετρέλαιο θέρμανσης.
2. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/46-2007): Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών, και σύμφωνα με την ΚΥΑ
των υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής - Προστασίας του Πολίτη με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02- 2012) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως: Αριθμός οκτανίου, RON 95 ελάχ., μέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg, περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,005 g/l. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται
ανάμειξη με βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/2014).
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2. Η μεταφορά των καυσίμων στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία θα γίνεται με μεταφορικά μέσα
του προμηθευτή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης.
3. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία τις απαιτούμενες
ποσότητες εντός εβδομήντα δύο ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του με τηλεομοιοτυπία (εκτός εξαιρετικής
περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των
24 ωρών, διαφορετικά 2 ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα της
παραγγελίας. Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο
προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 10.00 π.μ. της επόμενης της παραγγελίας ημέρα, τη Μονάδα ώστε
να μη φέρει ευθύνη από τη μη προσκόμισή του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει
τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίζει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα τότε η
3η ΥΠΕ Μακεδονίας έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο
σε βάρος του προμηθευτή.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να
καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.
5. Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων
ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από τον Διοικητή της 3ης Υ.Πε.
6. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των καυσίμων παρουσία του προμηθευτή διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος με τρόπο που θα επιλεγεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής. Η τριμελής επιτροπή
παραλαβής πετρελαίου κίνησης θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει επιτόπια λήψη δείγματος για αποστολή και
έλεγχο ποιότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το δείγμα θα λαμβάνεται παρουσία του προμηθευτή σε ειδικό
δοχείο δειγματοληψίας, διαθέσιμο από τον προμηθευτή σε κάθε παράδοση, στο οποίο επί τόπου θα
διοχετευθεί δείγμα του καυσίμου και η σφράγιση του θα γίνεται με ειδική μολυβδοσφραγίδα καυσίμου, ενώ θα
αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία παραλαβής, η ποσότητα και ο προμηθευτής. Το σχετικό θα υπογράφεται
από τον προμηθευτή και την τριμελή επιτροπή. Η σχετική διαδικασία θα βαρύνει τον προμηθευτή.
7. Κατά την παραλαβή των καυσίμων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί, να επιδείξει στην
επιτροπή παραλαβής τα επικαιροποιημένα έγγραφα ογκομέτρησης δεξαμενής του βυτιοφόρου με το οποίο θα
μεταφέρει το καύσιμο που θα παραδοθεί καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οχήματος μεταφοράς. Το
βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει
την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων
8. Ο εφοδιασμός των ασθενοφόρων, κινητών μονάδων και οχημάτων, θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων
του Δήμου, με ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα
αρχή, από τον προμηθευτή, με το ειδικό δελτίο κίνησης που διαθέτει το κάθε όχημα και το οποίο θα
υπογράφεται από τον οδηγό και τον προμηθευτή για τα λίτρα που χορηγηθήκαν στο όχημα.
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Για το λόγο αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον πρατήριο
εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου του Φορέα για τον οποία υποβάλλει προσφορά.
9. Η παράδοση - παραλαβή του καυσίμου γενικά θα στηρίζεται στην αγορανομική διάταξη 7/2009
(ΦΕΚ1388/Β'13-7-09 που ισχύει από 13-7-09) κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής
παραλαβής.
10. Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα
τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών
Διατάξεων κατά περίπτωση
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρριψης θα καταθέσουν τις απαιτούμενες άδειες
λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
δηλώνει στην τεχνική προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (διυλιστήριο) από την οποία θα προμηθεύεται
τα προσφερόμενα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πίνακας Προϋπολογισμού

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΠΕΛΛΑ

Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ

5000

1,27 €

1,58 €

6.362,90 €

7.890,00 €

2

ΠΕΛΛΑ

Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

9000

1,10 €

1,36 €

9.892,74 €

12.267,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι
προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής
προσφοράς.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός ………………….....................,
αριθμός

……,

τηλέφωνο

………………….,

fax

…………………....

για

τις

ανάγκες

του

φορέα

Υγείας

…………………………………………. της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Α/
Α

Συνολικές

Τιμή

Ποσότητες

Προσφοράς

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Δαπάνη

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

(στο

Χωρίς

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

σύστημα)

ΦΠΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1

Πετρέλαιο Κίνησης

2

Αμόλυβδη Βενζίνη

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου προμηθευτή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρου 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 :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
ης
1599/1986, δηλώνω ότι συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………………….………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3 ΥΠΕ για την ανάθεση
…………………………………………………………………………………………….:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
2) Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
3) Ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις
4) Ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
5) Η προσφορά πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού
6) Διαθέτω κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
7) Η προσφορά μου ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών
Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)
(1)
(2)
(3)

(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Σελίδα 10 από 10

