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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας
Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων), τύπου
πετρέλαιο ντίζελ (diesel) θέρμανσης, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους. Σκοπός είναι η
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων
όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στη
Σταδίου (27) και Ευαγγελιστρίας (2), ενόψει της χειμερινής περιόδου.
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 %.
Η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις 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
Έως 18.224,00€
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2410302001 (Αγορές καυσίμων θέρμανσης)
4% (τέσσερα τοις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων
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άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

σε ισχύ κατά την

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ :

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΚΑΙ Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της
προθεσμίας που θα ορίζεται στο τελικό συμφωνητικό, και
οπωσδήποτε εντός του 2021.
Η πληρωμή του υποψήφιου αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση
της παραλαβής των ειδών με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά
από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Η παράδοση των καυσίμων, θα γίνουν με τα δημόσια και ιδιωτικής
xρήσεως βυτιοφόρα οχήματα της αναδόχου εταιρείας, τα οποία
πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένα με τα προβλεπόμενα από το
νόμο όργανα (μετρητές κ.λ.π.), έπειτα από συνεννόηση με το Τμήμα
Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη μέχρι τη 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 έλεγχο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

Οι ποσότητες θα παραδοθούν ως εξής: 7.000 λίτρα στο κτίριο του
ΥΠ.ΕΣ. επί της οδού Σταδίου 27 και 9.000 λίτρα στο κτίριο του ΥΠ.ΕΣ.
επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2.
 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
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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) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει
επιβληθεί σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η οριζόντια ρήτρα
αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016.
θ) 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.





αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ,
στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης
Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
 απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του
Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου- με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή υπεύθυνη δήλωση
του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1
άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προαναφερόμενες υπεύθυνες
δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ.
9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43
του Ν.4605/2019.
 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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19-11-2021 και ώρα 12:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
Υπόψη κας Μπαχού Μαρία
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις με το Τμήμα
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών :
213 136 1626 - 1703
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην
ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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