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Αθήνα, 06/07/2016
Αριθμ. Πρωτ: ΤΠ7/8362
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υπ. Αριθμ. 56/2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης
Λαμβάνοντας υπόψη
1. To N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2016) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992»
2. Το Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/τ.Α/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας»
3. Το Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις”.
4. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7. Το υπ’ αριθμό 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-09-2015).
8. Την υπ’ αριθμό 2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μουζάλα «Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
9. Την υπ’ αριθμό 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανανεώνει την υπ’ αριθμό 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση
του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία
τριών (3) ετών για τρία (3) έτη από την λήξη της προηγούμενης.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ1/8633/30-12-2015 (ΦΕΚ 2885/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
11. Το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
12. Την υπ’ αριθμό ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.1/6322/31.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ6465ΦΘΕ-ΖΞΟ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης που αφορά «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων
Τμημάτων».
14. Τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΠ2/5547 ΑΔΑΜ: 16REQ004438055 για την προμήθεια
καυσίμων για αυτοκίνητα στο ΚΕΠΥ Λέσβου σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του φορέα 450 με α/α 51165
15. Τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΠ2/955 ΑΔΑΜ: 16REQ003782490 για την προμήθεια
καυσίμων για ΗΖ στο ΚΕΠΥ Φυλακίου σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του φορέα 450 με α/α 13166
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16. Τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΠ2/945 ΑΔΑΜ: 16REQ003777728 για την προμήθεια
καυσίμων για ΗΖ και για την αντλία πυρόσβεσης στο ΚΕΠΥ Λέσβου σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του φορέα 450 με
α/α 13167
17. Τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΠ2/5547 ΑΔΑΜ: 16REQ004438055 για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας σε βάρος του ΚΑΕ 1512 του φορέα 450 με
α/α 13159
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Προσκαλεί υποψήφιους για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων:
i

ii

Πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 για την κάλυψη αναγκών των κτιρίων καθώς και των
ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ),
a. Της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης , Λεωφόρος Συγγρού 83, 11745, Αθήνα
b. Του Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλάκιο Έβρου, Κοινότητα Ορεστιάδας
c. Του Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης, Μόρια Λέσβου
Καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης Diesel CPV 09134100-8 , αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4) για
την κάλυψη αναγκών του ΚΥΤ Μόριας Λέσβου της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να αποστείλουν την ενυπόγραφη και σφραγισμένη
προσφορά τους, μέχρι την Τετάρτη 20/07/2016 και ώρα 12:00 μμ στα γραφεία της Υπηρεσίας Υποδοχής &
Ταυτοποίησης, Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, Αθήνα. Ο φάκελος αποστολής θα φέρει τις ενδείξεις της
Πρόσκλησης, της Υπηρεσίας και του Διαγωνιζόμενου και θα αποσταλεί υπόψη της αρμόδιας 3ης επιτροπής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως ακολούθως σε ευρώ (€) άνευ αναλογούντος ΦΠΑ 24%:
Πετρέλαιο Θέρμανσης
1
2
3

Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης
Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου
Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόρια Λέσβου

3.951,61€
1.451,61€
1.451,61€

Καύσιμα Κίνησης
1

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόρια Λέσβου

4.032,26€

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη που αντιστοιχεί στα προσφερόμενα είδη υγρών καυσίμων, που θα
αναλάβουν οι Προμηθευτές της παρούσας πρόσκλησης περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και μέχρι εξαντλήσεως των
δεσμευόμενων ποσών. Συγκεκριμένα μειοδότης θα είναι ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος
καυσίμου (ανά CPV) δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα
διαμορφωμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα της παράδοσης.
Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ
1511 και ΚΑΕ 1512 του Φορέα 450.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις
1. 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Δημοσίων Συμβάσεων
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
4. Παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο Κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά ανά είδος καυσίμου (ανά CPV) δηλαδή το μεγαλύτερο
ποσοστό επί τοις εκατό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφωμένη, την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή
λιανικής πώλησης καυσίμων ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου. Η κατακύρωση θα είναι τμηματική ανά είδος, ανά
δράση και ανά πόλη, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Σελίδα 2 από 6

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, στις δεξαμενές της
Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και καθυστερήσεις.
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Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά στα υπηρεσιακά οχήματα, που θα ορισθούν
στη σύμβαση, απευθείας από τις αντλίες στα κατά τόπους πρατήρια, είτε του προμηθευτή είτε τυχόν συνεργατών
του εντός της πόλης όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και ανάλογα με τις
ανάγκες αυτών.
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα καύσιμα θέρμανσης στις δεξαμενές των Υπηρεσιών, με
δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνσης της Υπηρεσίας.
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων
καυσίμων που θα απαιτηθούν, καθώς αυτές εξαρτώνται από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές του είδους την
στιγμή της παράδοσης και οπωσδήποτε το κόστος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
Για την παράδοση των καυσίμων θέρμανσης, θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του
παραγγέλθηκαν, η υπηρεσία δύναται να τα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχούσα επιπλέον
διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη
που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα λογίζονται σε βάρος του, με σχετική απόφαση
της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορεί να προτείνει η επιτροπή παραλαβής κατά του
προμηθευτή για τον ίδιο λόγο.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμηθείας των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η πιστοποίηση της
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και θα γίνονται με ευθύνη της αρμόδια
επιτροπής. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με τη συνήθη διαδικασία που απαιτεί τη συμπλήρωση του
δελτίου κίνησης του οχήματος καθώς και της εντολής μετακίνησης αυτού.
Η αρμόδια κατά τόπους επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες δειγματοληψία καυσίμων. Σε
περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατωτέρου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το Ν. 2286/1195 και το ΠΔ 118/2007 κυρώσεις.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμο κίνησης) θα είναι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το Γενικό Χημείο του
Κράτους.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό Χημείο
του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου.
Ο Προμηθευτής, υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των καυσίμων,
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Ο Προμηθευτής, υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι σύμφωνα με τους όρους και
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα,
προσμίξεις, κλπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι
Υπηρεσίες.
Επιπλέον, ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τη σχετική νομοθεσία περί εμπορίας, ασφάλειας,
μεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίμων– πετρελαιοειδών
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις εκτιμώμενες ανάγκες των υπηρεσιών σε λίτρα καυσίμων
Πετρέλαιο Θέρμανσης
1
2

Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης
Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου

Εκτιμώμενη ανάγκη μέχρι 12/2016
6.000 lt
1.500 lt
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3

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόρια Λέσβου

1.500 lt

Καύσιμα Κίνησης

1
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Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Μόρια Λέσβου

2.520 lt

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αναλύεται ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.
(ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος καυσίμου (ανά
CPV) δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφωμένη, την
ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλησης καυσίμων ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτή προκύπτει από
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου. Η κατακύρωση θα είναι
τμηματική ανά είδος, ανά δράση και ανά πόλη, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 1511 και
ΚΑΕ 1512 του Φορέα 450.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις
1. 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Δημοσίων Συμβάσεων
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
4. Παρακράτηση φόρου 1% επί του καθαρού ποσού.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους με δυνατότητα
παράτασης τεσσάρων μηνών ήτοι από 01/01/2017 – 30/04/2017 με του όρους και τις προϋποθέσεις που θα
διέπουν την υπογραφείσα σύμβαση.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:
 Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Τιμή μονάδος σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν
από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Ενδεικτική
τιμή αναφοράς κατά την συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται
 Για το πετρέλαιο θέρμανσης 0,800 ευρώ ανά λίτρο
 Για το καύσιμο κίνησης 1,200 ευρώ ανά λίτρο
Παράδειγμα :
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 12%
για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην οικονομική προσφορά θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,200 - (1,200 x
0,12)=1,056 ευρώ ανά λίτρο.

Σελίδα 4 από 6

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί
παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους
αρχικούς.
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ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Υπηρεσίας, που θα
εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι.
1. Τιμολόγιο Πώλησης θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται με τη διαδικασία πληρωμής Δημόσιου Λογιστικού.
Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄93/1994) βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω
παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση
του Προμηθευτή.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να στείλουν τις προσφορές ως αναφέρεται παραπάνω και στο φάκελο
συμμετοχής, πρέπει να εμπεριέχονται τα εξής:

1. Η πρωτότυπη προσφορά του υποψηφίου υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια Διοικητική
Αρχή.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (σε περίπτωση που ο
συμμετέχων υποβάλει προσφορά για καύσιμα κίνησης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα αναγράφεται:
i.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο
διαγωνισμού).
ii.
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
iii.
Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του
Δημόσιου Τομέα.
iv.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται συστηματικά και αποδεδειγμένα
με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια των δύο (2) τουλάχιστον
προηγούμενων ετών.
v.
Ότι σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο
vi.
Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
vii.
Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή για κάποιο από
τα αδικήματα: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1
του άρθρου 43 Π.Δ. 60/2007,ή για κάποιο αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητα
viii.
Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
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άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
διαχείρισης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
Δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη.
Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007 ή όταν
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος.
Την έδρα εγκατάστασης της εταιρείας απ’ όπου θα γίνονται οι παραδόσεις.
Ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για την εξόφληση των τιμολογίων.
Ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία για την προμήθεια των ειδών της
παρούσας πρόσκλησης.
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ix.

x.
xi.

xii.
xiii.
xiv.
xv.

Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Την Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης

ΝΙΚΑΣ Παναγιώτης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Διαύγεια
2. Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης
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