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ΑΔΑ: ΨΑΣΡ7Λ7-ΡΤΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερομένους, που διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων, να υποβάλλουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 20-05-2019 και ώρα 11:30 π.μ., για:
► την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους
(Η/Ζ), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Συνολικός προϋπολογισμός 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως
αυτή ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης
Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής, που αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α’/2014). Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον ΦΠΑ (24%).
Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει :
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει
από την οποία θα προκύπτει ότι:
• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Αναλαμβάνουν την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για τις ανάγκες του
ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (Η/Ζ) της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Β) Την Οικονομική Προσφορά εις τριπλούν (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) στην ελληνική
γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το
συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β’, όπου θα αναφέρουν ρητά το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης
Λιανικής Τιμής της περιοχής αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά
μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
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Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και
δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 20 / 05 / 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:30 π.μ.
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του είδους που
αφορά την παρούσα πρόσκληση, από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια
του είδους διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» με 500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 2019.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 878/2019 (ΑΔΑ: 78ΜΓ7Λ7-ΘΣΠ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της αρ. πρωτ. 164758/0805-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΤ57Λ7-ΠΛΩ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με Α/Α
2093 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
της Περιφέρειας Αττικής.
Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του
ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (Η/Ζ) της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
2. Η χορήγηση του πετρελαίου κίνησης, θα γίνεται από τα/το πρατήρια/ο καυσίμων του
προμηθευτή.
3. Οι προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Ο προμηθευτής θα πληρώνεται μόνο για την αξία του παραδιδόμενου πετρελαίου κίνησης και
η Περιφέρεια Αττικής δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση μη
απορρόφησης του ποσού των 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Η σύμβαση θα έχει ισχύ μέχρι της εξαντλήσεως της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Έναρξη της παράδοσης θα γίνει με έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Β.Τ.Α.
6. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ματαιώσει την σύμβαση σε περίπτωση ανάδειξης νέου
προμηθευτή από την Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης.
7. Η έκπτωση θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
8. Η παράδοση - παραλαβή του είδους θα είναι τμηματική. Θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις
ανάγκες του ηλεκτροπαραγωγικού
ζεύγους
(Η/Ζ)
της
Διεύθυνσης
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
……………………………….
………………………………….
(Αριθμητικώς και
ολογράφως)

Η παρούσα προσφορά μου με δεσμεύει για 120 ημέρες και σε περίπτωση που υπογραφεί
σύμβαση με
δεσμεύει μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Με την παρούσα δεσμεύομαι ότι το πετρέλαιο κίνησης που θα διαθέσω τηρεί τις προδιαγραφές
της ελληνικής & κοινοτικής νομοθεσίας.
Στο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρω έχω συμπεριλάβει τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες με
βαρύνουν και καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω από την Περιφέρεια Αττικής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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