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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για  την  προμήθεια  βενζίνης  αμόλυβδης  για  την  κίνηση  των  υπηρεσιακών οχημάτων και
πετρελαίου κίνησης για  την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και  τον  εφοδιασμό του
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Ζ)  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τον  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-
4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το  Π.Δ.145/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Αττικής»  (ΦΕΚ  238/τ.Α΄/27-12-2010)  όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 απόφαση
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής  περί  τροποποίησης-επικαιροποίησης  του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.

3. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη,
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Το  Ν.  4270/2014  »(ΦΕΚ  143/τ.Α/2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Το  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Την  υπ’  αρ.οικ.48105/06-03-2017  Απόφαση  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «Ορισμού

Αντιπεριφερειάρχη  και  Προέδρου  Οικονομικής  Επιτροπής»  (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  114/10-03-2017)  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. Το υπ’ αρ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές οδηγίες
σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες.

10. Το υπ’ αρ.πρωτ.οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Γενικές
οδηγίες  περί  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.80/2016 και  την  εγκύκλιο  με
ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ».

11. Την  υπ’αρ.αποφ.162/2017  (ΦΕΚ1718/τ.Β΄/18-05-2017)  με  θέμα  «Μεταβίβαση  αρμοδιότητας  για
απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».

12. Τη  με  αρ.  οικ.  130459/02-7-2018  (Β'  2780/12-07-2018)  Απόφαση  της  Περιφερειάρχη  Αττικής
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  σε  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Αττικής,  σε  Περιφερειακούς
Συμβούλους  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  «Με  εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει,

13. Την  υπ'αρ.348/2018  (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ)  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Αττικής
"Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

14. Το γεγονός ότι εξαντλείται το συμβατικό ποσό για την προμήθεια καυσίμων , καθώς και το χρονικό
περιθώριο  παράτασης  της  69/2017  Σύμβασης  προμήθειας  καυσίμων  (ΑΔΑΜ:  17SYMV001817153
2017-08-11).

15. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης προκειμένου να μην
δημιουργηθούν  προβλήματα  στις  μετακινήσεις  των  υπαλλήλων  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά που χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα για την άσκηση ελέγχων. 

16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 243283/31-05-2019 εισήγησή μας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
ύψους 15.000,00€ για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των
υπηρεσιακών  οχημάτων  και  του  Η/Ζ,  της  Π.  Ε.  Πειραιά  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΑΔΑΜ:
19REQ005051398 ).

17. Τη με 1408/2019 (ΑΔΑ: 6Χ9Φ7Λ7-Ω8Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια
βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και πετρελαίου κίνησης για την κίνηση
των  υπηρεσιακών  οχημάτων  και  τον  εφοδιασμό  του  Ηλεκτροπαραγωγού  Ζεύγους  (H/Ζ)   της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής».

18. Τη με αρ. πρωτ. 310794/24-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: Ω6ΚΣ7Λ7-Μ76 και
ΑΔΑΜ:  19REQ0051622705)  συνολικού  Π/Υ   15.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  με
κατανομή ανά έτος ως εξής: 2019: 7.500,00€ στον ΚΑΕ 1511.01 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2019 και
2020:7.500€ στον ΚΑΕ 1511.01 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2020. 

ΚΑΛΕΙ

    Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια 8.300 λίτρων
(ποσότητα ενδεικτική*) βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και 3.000 λίτρων
πετρελαίου  κίνησης  για  την  κίνηση  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  και  τον  εφοδιασμό  του
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Ζ)   της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

    

    Ο συνολικός  προϋπολογισμός είναι  15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ήτοι  12.096,77€
χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.903,23€. 

     Κριτήριο ανάθεσης είναι  το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της  εκάστοτε
διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής της περιοχής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους (βενζίνης
αμόλυβδης  και  πετρελαίου  κίνησης),  όπως  ορίζεται  στο  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. 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
Φ.Π.Α. 24%.
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ     της  παρούσας  Πρόσκλησης  είναι  η  προμήθεια  8.300  λίτρων  (ποσότητα
ενδεικτική*)  βενζίνης  αμόλυβδης  για  την  κίνηση  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  και  3.000 λίτρων
πετρελαίου  κίνησης  για  την  κίνηση  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  και  τον  εφοδιασμό  του
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Ζ)   της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού
15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
και έως την εξάντληση της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
   
 *Η  ποσότητα  (λίτρα)  είναι  ενδεικτική  και  όχι  δεσμευτική,  γιατί  η  προμήθεια  αφορά  είδος
κυμαινόμενης τιμής. 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Προμηθευτής  υποχρεούται  να προμηθεύσει  8.300 λίτρα  βενζίνης  κίνησης αμόλυβδης  (ποσότητα
ενδεικτική*) για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και 3.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την
κίνηση των  υπηρεσιακών οχημάτων και τον εφοδιασμό του Η/Ζ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
τμηματικά για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα οριστεί στη συναφθείσα σύμβαση και
έως την εξάντληση της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.

2. Ο  Προμηθευτής είναι απαραίτητο να διαθέτει  πρατήρια/ο καυσίμων ή να συνεργάζεται με πρατήριο
καυσίμων  σε  ακτίνα  μικρότερη  των δέκα (10)  χιλιομέτρων  από το κτήριο  στο οποίο στεγάζεται  η
Περιφερειακή  Ενότητα  Πειραιά  της  Περιφέρειας  Αττικής  (Αιγάλεω  5  &  Κάστορος,  Πειραιάς),
δεδομένου ότι πρόκειται για είδος άμεσα αναλώσιμο, η προμήθειά του πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό
για τον οποίο προορίζεται (μετακινήσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά) και δεν πρέπει
να αποβαίνει αντιοικονομικός ο ανεφοδιασμός των οχημάτων.

3. Η  χορήγηση  της  βενζίνης  κίνησης  αμόλυβδης  και  του  πετρελαίου  κίνηγσης  θα  γίνεται  από  τα/το
πρατήρια/ο καυσίμων του προμηθευτή. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέγγισης των οχημάτων της Π. Ε.
Πειραιά στο συγκεκριμένο πρατήριο για λόγους ανωτέρας βίας, ο Προμηθευτής οφείλει να φροντίσει
για τον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό τους. Ο εφοδιασμός του Η/Ζ με πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται από τον
προμηθευτή  στο  κτίριο  όπου  αυτό  είναι  εγκατεστημένο  (Ταχ.Διεύθυνση:  Αιγάλεω  5  & Κάστορος,
18545 Πειραιάς)

4. Οι  προδιαγραφές  της  βενζίνης  αμόλυβδης  και  του  πετρελαίου  κίνησης  (φυσικά  και  χημικά
χαρακτηριστικά) θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανώτατων μηνιαίων επιτρεπόμενων ορίων
κατανάλωσης βενζίνης κίνησης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, όπως αυτά ρυθμίζονται από την υπ’
αριθ.  1450/550/1982  Απόφαση  του  Υπουργείου  Προεδρίας  «Περί  καθορισμού  καταναλώσεως
καυσίμων και λιπαντικών των Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ 93/τ.β/10-02-1982)
και  την  υπ’  αριθμ.  129/2534/2010  Απόφαση  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/04-02-2010).

6. Ο προμηθευτής  θα  πληρώνεται  μόνο για  την  αξία του  παραδιδόμενου  καυσίμου  και  η  Περιφέρεια
Αττικής δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση μη απορρόφησης/κατανάλωσης της
ενδεικτικής  ποσότητας  των  8.300  λίτρων  βενζίνης  αμόλυβδης  και  των  3.000  λίτρων  πετρελαίου
κίνησης.

7. Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων οχημάτων από τα
αναφερόμενα  στον  πίνακα  που  θα  προσκομίσει  στον  Προμηθευτή  με  άλλο/άλλα  με  προηγούμενη
γνωστοποίηση της εν λόγω αντικατάστασης (με αναλυτική αναφορά των στοιχείων του/των νέου/νέων
οχήματος/-ων).

8. Η  σύμβαση  θα  έχει  ισχύ  από  την  υπογραφή  της  και  μέχρι  της  εξαντλήσεως  της  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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9. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ματαιώσει τη σύμβαση σε περίπτωση ανάδειξης νέου προμηθευτή από
την  Περιφέρεια  Αττικής,  µε  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
αρμόδιας Επιτροπής.

10. Η έκπτωση θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
11. Η παράδοση του είδους θα είναι τμηματική και η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την αρμόδια

Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία
μας  (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητα Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 &
Κάστορος, Τ. Κ. 18545,  Πειραιάς 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι τη 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα
14:00.

      Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
      Προσφορά, που ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο από τον ως άνω προβλεπόμενο,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

     Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει,  στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική
προσφορά,  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ),  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ»,
καθαρογραμμένη  χωρίς  ξέσματα,  για  την  προμήθεια  8.300 λίτρων (ποσότητα ενδεικτική*)   βενζίνης
αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και 3.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για την
κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και τον εφοδιασμό του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Ζ)   της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.

*Η  ποσότητα  (λίτρα)  είναι  ενδεικτική  και  όχι  δεσμευτική,  γιατί  η  προμήθεια  αφορά  είδος
κυμαινόμενης τιμής. 

       Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών,

Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
     Τηλέφωνο).

       Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες  πρέπει   να συμπληρώσουν   το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Πρόσκλησης,  όπου θα αναφέρουν ρητά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη Μέση Λιανική Τιμή της περιοχής, αριθμητικώς και ολογράφως.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί
ολογράφως.
     Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δε θα
υπόκειται σε μεταβολή κατά τη 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
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περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 

     Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

      Οι προσφέροντες, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, θα προσκομίσουν τα κάτωθι:

1)  Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986),  όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης  Υποβολής
Προσφοράς, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της και το Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,

 διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ,
 αναλαμβάνουν την προμήθεια  8.300 (ποσότητα ενδεικτική*) λίτρων βενζίνης αμόλυβδης για την

κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και 3.000  (ποσότητα ενδεικτική*) λίτρων για την κίνηση των
υπηρεσιακών  οχημάτων  και  του  Η/Ζ  της  Π.  Ε.  Πειριαά  της  Περιφέρειας  Αττικής  συνολικού
προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της
και μέχρι της εξαντλήσεως της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την οποία υποβάλλουν
προσφορά,

 μπορούν  να  αντεπεξέλθουν  στο  αντικείμενο  της  ζητούμενης  προμήθειας,  όπως  αναφέρεται  στα
άρθρα της παρούσας Πρόσκλησης,

 η έκπτωση θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
 σε περίπτωση υπαναχώρησης από την προμήθεια, δε δικαιούνται αποζημίωσης και δεν έχουν καμία

απαίτηση οικονομική ή άλλη.

2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως

α)  Βεβαίωση  έναρξης  εργασιών  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.)  και  τις
μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση.

β) Ισχύον καταστατικό της Εταιρείας ή ιδρυτική πράξη, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και
εκπροσώπησης  καθώς  και  αποδεικτικά  καταχώρισης  μεταβολών  και  στοιχείων  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  όπου
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εάν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

γ)  Σε  κάθε  άλλη περίπτωση  νομικού  προσώπου,  υποβάλλονται  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης,
τυχόν τροποποίησης και εκπροσώπησής του.  

      Σε περίπτωση εγκατάστασης του νομικού προσώπου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής
του εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένο, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων (Φορολογική
Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα).

     Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω με αρ. 3 και 4 δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς  υπαιτιότητα του προσφέροντος,  τότε ο
προσφέρων θα πρέπει  να υποβάλει  Υπεύθυνη Δήλωση     της παρ.  4  του άρθρου 8 του Ν.1599/1986  
(ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει  , στην οποία να δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην  
αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού
πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

    Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 
  

     Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το  Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, επί των οδών Αιγάλεω
5 & Κάστορος στον Πειραιά (6ος όροφος),  την  18-06-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00.
       
      Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται:

1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,
2. οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης,
3. συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

*Η  ποσότητα  (λίτρα)  είναι  ενδεικτική  και  όχι  δεσμευτική,  γιατί  η  προμήθεια  αφορά  είδος
κυμαινόμενης τιμής. 

Δ.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

     Ο Προμηθευτής θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο στο τέλος εκάστου μήνα. Η πληρωμή του θα
γίνεται  μηνιαίως,  ανάλογα με  την  ποσότητα  που παραδίδει,  μετά  τον  έλεγχο  και  την  εκκαθάριση  της
δαπάνης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από την αρμόδια Διεύθυνση της
Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από
την  αρμόδια  Ειδική  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  των  εργασιών επισκευής,  συντήρησης,
οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου,  προμήθειας  των απαιτούμενων ανταλλακτικών,  λιπαντικών και λοιπών
υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε.Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής καθώς και
της παραλαβής μεταξύ άλλων βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 1116/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΣΙ7λ7-ΕΕ0), και υπό την προϋπόθεση
της προηγούμενης προσκόμισης από τον Προμηθευτή των απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών.

          Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
- Τιμολόγιο Πώλησης- Δελτία Αποστολής
- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο

και την πληρωμή.

      Τον «Προμηθευτή» θα βαρύνουν:

      Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:
 κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4013/2011
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όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  η  οποία  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος
χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η
οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

       Β) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (1% επί της καθαρής αξίας)

        Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής (24%). 

        Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, Ειδικός
Φορέας 07072 και ΚΑΕ 1511.01 «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών».

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
      Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών  της Διεύθυνσης  Οικονομικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά  (τηλέφωνα
επικοινωνίας : 2132073714, 2132073715).

                                                                     Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                      ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Πειραιά. 
   Ε-mail: id  .  nison  @  patt  .  gov  .  gr  
2. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
    Τμήμα   Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης 
    (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
   Εmail: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

email ………………………………………………………………………………………………...

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) *

ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

&

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 (αριθμητικώς & 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 η βενζίνη κίνησης αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης που θα διαθέσω
τηρεί τις προδιαγραφές της ελληνικής & κοινοτικής νομοθεσίας.

    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

* ποσοστό (%) έκπτωσης επί της  εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής της 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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