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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,  16-10-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου 
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις  

Ταχ. Κωδ. 176 02   Καλλιθέα
Πληροφορίες Ε.Παυλή
Τηλέφωνο
Email

213 2129113, 123
doiknt@patt.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς »

             Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να 
υποβάλλετε οικονομική προσφορά, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5) των 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών που στεγάζονται στο κτίριο επί τις Λ. 
Συγγρού 165 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με την αριθ. 2341/2019 (ΑΔΑ:ΨΔΩΝ7Λ7-ΦΑΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση 
δαπάνης και των αριθ.πρωτ. 606938/08-10-2019 (ΑΔΑ: 66ΛΒ7Λ7-ΤΧΠ, ΑΔΑΜ:19REQ005674694) 
σχετική Απόφαση Ανάληψης. 

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

Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα 
πιστοποιημένη τιμή.

 Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ΠΔ 173/1990 και στο άρθρο 42 της  
υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο της περιοχής, 
κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας.Το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό για το σύνολο της προμήθειας, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσής 
της. Σε κάθε περίπτωση, η προσφερόμενη έκπτωση είναι δεσμευτική.

mailto:doiknt@patt.gov.gr
http://www.fuelprices.gr/
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Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την προϋπολογιζόμενη αξία της 
προμήθειας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το ως άνω είδος μέχρι του ποσού της 
προϋπολογιζόμενης αξίας.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Το αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι 
οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Β. Οι τεχνικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) 
καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις. 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.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του προς προμήθεια 
είδους είναι:

1. Απόφαση Α.Χ.Σ. (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β’/2003)
2. Απόφαση Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β’/2003)
3. Απόφαση Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β’/2012)
4. Απόφαση Α.Χ.Σ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β’/2016).

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 υπολογισθεί η χωρητικότητα των 
δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος 
του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις 
● Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει άδεια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης ή άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ισχύ.

● Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες μεταφοράς και διάθεσης του πετρελαίου 
θέρμανσης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 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.

● Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα 
που δεν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές. 

● Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της 
δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να 
λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την ποσότητα που παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. 

● Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή 
και είναι αποκλειστική του ευθύνη η τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας κατά την 
παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. 

● Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

● Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης των εργασιών που 
αφορά η παρούσα προκήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών διακόπτεται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος, ο 
προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
● Η Περιφέρεια Αττικής δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή 
οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομένουσας ποσότητας στο βυτιοφόρο, ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη 
για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή. 

● Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών ο προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
μεταφοράς και παράδοσης καυσίμων και θα ενημερωθεί εγγράφως & εγκαίρως για τη νέα τοποθεσία 
παράδοσης καυσίμων. Σε περίπτωση μεταστέγασης υπηρεσιών η δαπάνη για τη μεταφορά και διάθεση 
των καυσίμων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή και καμία επιπλέον απαίτηση 
οικονομική ή άλλη δεν μπορεί να έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε περίπτωση που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα , αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση , στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή έως 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών της παρούσας.

Με την συμμετοχή σας και υποβολή οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλετε και υπεύθυνη 
δήλωση, με την οποία θα δηλώνετε ότι: α) αποδέχεστε όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 
β) συμμορφώνεστε πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές υποχρεώσεις που απαιτούνται 
στη παρούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της εν λόγω 
πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, υποχρεούνται 
να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά την   υποβολή της, καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου η σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζετε στη περίπτωση 79Α του ιδίου νόμου. 

Για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του αναδόχου.

Η παράδοση του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με 
τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας, στο κτίριο 
όπου στεγάζονται με ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 165, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη.

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, email), 
στα οποία θα στέλνονται τα αιτήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως.

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με την οριστική παραλαβή, μετά από την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 
αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
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● Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή (πρωτότυπο).
● Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωμή παρεχομένων ειδών (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο 
τιμολόγιο).
● Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την πληρωμή).
● Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων.
 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης  

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρων κρατήσεων.
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Οι νόμιμες κρατήσεις  βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 και του ΕΦ 04072 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. 

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Νότιου Τομέα 
Αθηνών (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) 
πρωτότυπα εις διπλούν σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 13:00, μαζί με 
την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

                                                    Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  Οικονομικών 
     

                                                                                                          Μαρία Μαστραντωνάκη  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
που στεγάζονται στο κτίριο επί τις Λ. Συγγρού 165)

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

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

 Τ.Κ.………………, Α.Φ.Μ………………………………..… και Δ.Ο.Υ……………………………………..                           

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

 και email……………………………………………….

                                                                                         

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης ανά λίτρο της περιοχής, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………..

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ* 

(%) ΘΕΤΙΚΟ ή 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ
Σ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ* (%) 

ΘΕΤΙΚΟ ή 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

http://www.fuelprices.gr/
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                                                            ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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