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Α.Π.: ΕΞ-2018/262 

Λάρισα 09/11/18  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ (10η Συνεδρίαση/05.10.18, ΑΔΑΜ: 18REQ003963201).  

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  Προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, για την Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ που βρίσκεται  στις εγκαταστάσεις 

του στο 2ο χλμ Λάρισας - Κοζάνης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους /τεμ Πετρέλαιο θέρμανσης (Ενδεικτική ποσότητα 20.000ltr) 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

ΨΒΖΓΟΡ9Υ-8ΚΖ 

KAE 6408000000 

C.P.V 09135100-5 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

 

20.000,00€ 

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 

24.800,00€ 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται.  

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται είτε  εντός καλά κλειστού 

φακέλου και πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

 

1. Την Τεχνική Περιγραφή – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. 

3.Την Οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) υπογεγραμμένη 
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και σφραγισμένη.  

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το 

οποίο να είναι σε ισχύ. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 

προσφορών της παρούσας  να καλέσει τους προσφέροντες για 

παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση 

δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της 

προμήθειας   

 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή που ως 

τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης 

έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου 

θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Ιστότοπος www.fuelprices.gr)  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της 

Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους 

σε κλειστό φάκελο με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ,  2ο χλμ Λάρισας - Κοζάνης το αργότερο μέχρι την 

24/11/18 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  Η Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

http://www.fuelprices.gr/
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Απόρριψη προσφορών  1. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας . 

2. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας . 

3. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή 

σύμφωνα  με το ισχύον νομικό πλαίσιο και θα τηρηθεί η 

ανάλογη διαδικασία . 

4. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει 

το σύνολο. 

5. Δεν φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του νόμιμου 

εκπρόσωπου της εταιρείας.  

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την κοινοποίηση της απόφασης  ανάθεσης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Διάρκεια Σύμβασης  Από την Ημερομηνία Υπογραφής έως και 14/02/2019 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών    

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο παράδοσης, ανάλογα με τις τρέχουσες 
ανάγκες τoυ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και  εντός 48 ωρών από την γραπτή 
παραγγελία. Με την παράδοση ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίζει πρόσφατο έγγραφο με την διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμή πώλησης του πετρελαίου 
θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Ιστότοπος www.fuelprices.gr) 
              

Τρόπος πληρωμής /  Εντός (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των υπό 

προμήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εξόφληση του να προσκομίσει τα νόμιμα 

παραστατικά καθώς και  αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

το οποίο να είναι σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 

3, Ν.3580/2007), & φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013),  

0,06% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή 

της παρούσας  

1. Η  παρούσα  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr).  

http://www.fuelprices.gr/
http://www.kethea.gr/
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Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2410-251839 

Όνομα Υπεύθυνου: Παπουτσής Αντώνης – Παράφορος Νίκος 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 

ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της 

διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

……………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου καυσίμων θα πρέπει να καλύπτουν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τα καύσιμα. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών, και θα είναι κατάλληλο για να 

χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με 

αποστάγματα πετρελαίου. 

Γενικώς τα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις και η ποιότητα τους θα 

είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό συμβούλιο του Γενικού Χημείου του 

Κράτους.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα 

γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται σε 

κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια. 

Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές θα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ   

1 Τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου 

θέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση: 1) 

ΚΥΑ ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2), ΚΥΑ 

ΑΧΣ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’) 3) ΚΥΑ ΑΧΣ 

291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’), 4) ΚΥΑ 

ΝΑΙ 
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284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007), 5. ΚΥΑ ΑΧΣ 

128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016) . 

 

…………………………………. 

Τόπος και ημερομηνία 

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 



  

                                                                                    Σελίδα 7 από 7 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει για ……………… (….) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. 

 

…………………………………. 

Τόπος και ημερομηνία 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗ 

ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (%) 

 

Αριθμητικά 

 

     Ολογράφως 

Πετρέλαιο Θέρμανσης    


