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ΘΕΜΑ: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων)  για την κάλυψη των αναγκών 
θέρμανσης  των κτιριακών  εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών  ενόψει της 
χειμερινής περιόδου.    
 
                                                                                                                                                                   
           Παρακαλούμε  να  αποστείλετε  έγγραφη  σφραγισμένη  οικονομική προσφορά  στην  Υπηρεσία  μας,  
μέχρι  και  την  Tετάρτη  5/12/2018   και  ώρα  11.00,    για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  πετρελαίου  
θέρμανσης  για  τις  ανάγκες των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στη 
Σταδίου( 27), και  Ευαγγελιστρίας (2)  με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης ανά λίτρο, του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης) κατά την ημέρα παράδοσής του, 
όπως ορίζεται στο δελτίο Πιστοποίησης  Τιμών  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης,  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεντρικού Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνα με τα κατωτέρω:                                     
1.Eiδος:  πετρέλαιο  ντίζελ  (diesel)  θέρμανσης,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές προδιαγραφές του Γενικού 
Χημείου του Κράτους.  
2. Προϋπολογισμός δαπάνης: μέχρι  17.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα υπολογιστούν στην καθαρή αξία της 
προμήθειας πριν τον υπολογισμό της έκπτωσης και του ΦΠΑ.       
3.Τρόπος πληρωμής:  Επί πιστώσει. 
4.Ποσότητα: 16.000  λίτρα.  
5.Τόπος παράδοσης: 8.000 λίτρα στο κτίριο του ΥΠ.ΕΣ. στην οδό Σταδίου 27 και 8.000 λίτρα στο κτίριο 
επί της οδού Ευαγγελιστρίας (2).  
6.Τρόπος παράδοσης: Με τα Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης βυτιοφόρα οχήματα της  αναδόχου  
εταιρείας  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  άρτια  εξοπλισμένα  με  τα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα 
(μετρητές κ.λ.π.).  
7. Τεχνικές προδιαγραφές: Η ποιότητα του υπό προμήθεια είδους, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή 
που παράγεται στα κρατικά Διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση στην Αθήνα και σε κάθε 
περίπτωση,  δεν πρέπει να υπερβαίνει σε θείο το 0,3 %.  
8. Ποιοτική ευθύνη   του παραδομένου προϊόντος: η ανάδοχος θα έχει την  ευθύνη μέχρι  την  σύνδεση  
των  βυτιοφόρων  αυτοκινήτων  της  με τις  δεξαμενές  των Καταστημάτων του Υπουργείου.  
Η  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  δειγματοληψία  καυσίμων, σύμφωνα  με  την,  
προβλεπόμενη  διαδικασία  από  τις  αγορανομικές  διατάξεις  και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 Για περιπτώσεις δειγματοληπτικού ελέγχου του υπό  προμήθεια  προϊόντος,  αυτές  θα  πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά  από  τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της αναδόχου εταιρείας. Τα δείγματα θα λαμβάνονται και  
θα  σφραγίζονται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  του  Υπουργείου, παρουσία του οδηγού του 
βυτιοφόρου και στη συνέχεια  θα αποστέλλονται κατά τα καθιερωμένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους για 
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έλεγχο.     
 9. Δικαιολογητικά συμμετοχής:  
Υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία  
θα  δηλώνεται  ότι  κάθε  διαγωνιζόμενος  μέχρι  και  την  ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :  
α)  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα αδικήματα  του  
Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο  
από  τα  αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της  εκβίασης, της  πλαστογραφίας, της  δωροδοκίας  
και της δόλιας χρεοκοπίας.  
 β) δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών.  
γ) είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
αναφέροντας όλους τους φορείς  που καταβάλλει εισφορές κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης  καθώς  και  
ότι  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  
δ) είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.  
ε) δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  
στ) δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο.  
ζ)  οι  πληροφορίες  και  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στην  προσφορά  τους  είναι πλήρη,  αληθή  και  
ακριβή  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους,  καθώς και  η  προσφορά καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης 
προμήθειας.  
η) η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου είναι σύμφωνη με:  
- αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση  
- τους όρους που θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, τις εκάστοτε προδιαγραφές που  
καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.   
 
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι,  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  συµπληρωµατικά  µε  την  
προσφορά τους να καταθέσουν αντίγραφα  ασφαλιστικής  ενηµερότητας,  φορολογικής  
ενηµερότητας,  πιστοποιητικού  ΓΕΜΗ, ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης, απόσπασµα ποινικού 
µητρώου, επί ποινή αποκλεισµού.  
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