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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο 
επί της οδού Λ. Συγγρού 165, συνολικού ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε 
συνέχεια της υπ’ αριθ. 2023/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΣΥ7Λ7-ΜΚ7, ΑΔΑΜ: 21REQ009286151) Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2863 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ 2935.

Η Περιφέρεια Αττικής θα προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης από τον πρατηριούχο ή την 
εταιρεία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από 
το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης του προς 
προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης), όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.fuelprices.gr. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) 
καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις 
προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνεται στις εξής Αποφάσεις και ΦΕΚ:

▪ Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β΄/2003)
▪ Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2003)
▪ Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) και
▪ Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β΄/2016).
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Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του 
πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, 
σύμφωνα με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές 
που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου ελέγχονται τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του 
πετρελαίου θέρμανσης και συγκεκριμένα να είναι διαυγές, κόκκινου χρώματος και να μην 
περιέχει νερό και ξένες ύλες.

Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει, πέρα από την 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου, να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα 
των δεξαμενών που αποθηκεύεται το πετρέλαιο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να 
μετράται το ύψος του πετρελαίου πριν και μετά την παράδοση.

Το πετρέλαιο, όπως και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσής του στην Περιφέρεια 
Αττικής, πρέπει να συμφωνούν με τα ισχύοντα εκάστοτε πρότυπα ασφάλειας, με την ελληνική 
και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα 
προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά αναλόγως με τις ανάγκες των υπηρεσιών που στεγάζονται 
στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165 (Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας) και μέχρι εξαντλήσεως της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Η παράδοση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να γίνεται εντός δύο ημερών από την 
ειδοποίηση του Αναδόχου από τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. 
Συγγρού 165, με μεταξύ τους συνεννόηση για την αιτούμενη κάθε φορά ποσότητα και τη 
διενέργεια των ως άνω αναφερομένων ελέγχων ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά του είδους που παραδίδεται.

Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με έξοδα και μεταφορικά μέσα του 
Αναδόχου.

Σε περίπτωση μεταστέγασης των υπηρεσιών ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση μεταφοράς και παράδοσης του υπό προμήθεια είδους.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει άδεια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης ή άδεια 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ισχύ, την οποία θα προσκομίσει σε κλειστό φάκελο 
μαζί με την οικονομική του προσφορά.

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής 
και τον Ανάδοχο.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:
• 0,07% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
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• 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

• Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων. 
• Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος νόμιμος φόρος εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 του ΕΦ 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2021. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Οικονομικές Προσφορές θα υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο 
αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως τη Δευτέρα 
25/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών - Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 
240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, συνοδευόμενη από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί να ανταποκριθεί 
πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας β) δεσμεύεται ως προς την αρτιότητα του 
προσφερόμενου είδους, καθώς και τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
αναλυτικά αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και γ) εγγυάται ότι θα 
αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, 
μέσα και δαπάνες.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως τρεις 
μήνες πριν την υποβολή τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ. 
κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό 
δημοσίευσής τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 
Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που δεσμεύουν την 
εταιρεία με την υπογραφή τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει 
εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Μαστραντωνάκη
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) *

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες και σε περίπτωση 
που υπογραφεί σύμβαση δεσμεύομαι μέχρι και την ολοκλήρωση  της.

Με την παρούσα δεσμεύομαι ότι το είδος που θα διαθέσω τηρεί τις προδιαγραφές της ελληνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας .

Στο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρω έχω συμπεριλάβει τις ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
αποκλειστικά εμένα και ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω από την Περιφέρεια Αττικής:

• 0,07% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.

• 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

• Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων.
• Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ημερομηνία ……………..

Σφραγίδα και Υπογραφή

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 
περιοχής, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως  ορίζεται στο  Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.fuelprices.gr. 
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