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ΘΕΜΑ: Πρüσκληση για υποβολÞ προσφορþν (τροσφυγÞ στη διαδικασßα με
διαπραγμÜτευση ,χωρßò προηγοýμενη δημοσßευση, λüγω κατετεßγουσαò ανÜγκηò και
ματαßωσηò του συνοπτικοý διαγωνισμοý) για την προμÞθεια πετρελαßου θÝρμανσηò
στιò Υπηρεσßεò του Οργανισμοý ΚΕΤΕΚ ΔρÜμαò, ΒΝΣ ΔρÜμαò

Σýμφωνα με τιò διατÜξειò τηò παρ.2 του Üρθρου 32 του N.4412t2016, ο Οργανισμüò
Απασχüλησηò Εργατικοý Δυναμικοý , Περ/κη Δ/νση ΑνατολικÞò Μακεδονßαò και
ΘρÜκηò,θα προσφýγει στη διαδικασßα με διαπραγμÜτευση ,χωρßò προηγοýμενη
δημοσßευση, λüγω Ýλλειψηò προσφορþν κατÜ τη διενÝργεια του ανοικτοý συνοπτικοý
διαγωνισμοý με ΑΔΑ 6ΡΠ246θl Ω2-5Τθ/Oθ -11-2016 και ΑΔΑΜ
º6ΡRΟC005363º61/0θ-11-2Ο16 και λüγω κατεπεßγουσαò ανÜγκηò , γ|α την
προμÞθεια συνολικÜ 39,300 λßτρων πετρελαßου θÝρμανσηò για τιò ανÜγκεò του
ΚΕΤΕΚ ΔρÜμαò (34.200 λßτρα )και του ΒΝΣ ΔρÜμαò (5.'t00 λßτρα) για τη Β
καταναλωτικÞ περßοδο του 2016. Η προýπολογιζüμενη δαπÜνη εßναι 48,732,ΟΟ€
συμπ/νου ΦΠΑ.

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜοΝ ΜΕΤΡΗΣ ΠοΣοΤΗΤΑ ß ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ 05-12-2016
ΑΡ ΠΡΩΤ, ºlΟ53

ΠΡΟΣ,
ΚΑΘΞ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΕΤΕΚ
ΔΡΑΜΑΣ

ΛιΤΡΑ 34,200 42.408,0ο€

ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ ΛιΤΡΑ 5.1 0Ο 6 324,0Ο€

ΚαταληκτικÞ ημερομηνßα υποβολÞò προσφορþν εßναι η ημÝρα ΔευτÝρα 12Ι12Ι2ο16
και þρα 1º.Oο π.μ, οι προσφορÝò ,οι οποßεò θα πρÝπει να πληροýν τιò ΤεχνικÝò
ΠροδιαγραφÝò τηò πρüσκλησηò με ΑΔΑ 6ΡΠ2469ºΩ2-5Τ9/09-11-2ο16 και ΑΔΑΜ
16ΡRΟC005363161/0θ-11-20º6 του συνοπτικοý διαγωνισμοý , θα κατατεθοýν σε
σφραγισμÝνουò φακÝλουò μÝχρι την καταληκτικÞ ημερομηνßα και þρα στην Περ/κη
ΔJνση ΑνατολικÞò Μακεδονßαò και ΘρÜκηò ,ΠεριγιÜλι 2 ,65201, ΚαβÜλα στην
ΕπιτροπÞ Προμηθειþν,
Πληροφορßεò για την πρüσκληση ταρÝχονται απü το αρμüδιο ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,κÜθε εργÜσιμη ημÝρα απü 8.30-º4.30 μ,μ (τηλ 2510451014-
251 0231685 Φ αξ 251 0229060, em α ß Ι : pro3<av@oaed, g r),

16PROC005512749 2016-12-06

ΑΔΑ: 7ΩΗΟ4691Ω2-ΒΡΔ



Η ανÜθεση θα γßνει με κριτÞριο κατακýρωσηò το μεγαλýτερο ποσοστü Ýκπτωσηò επι
τοιò εκατü (%)επι τηò εκÜστοτε διαμορφοýμενηò , μÝσηò λιανικÞò τιμÞò πþλησηò ,

του Υπουργεßου Οικονομßαò , Υποδομþν, Ναυτιλßαò και Τουρισμοý- ΓενικÞ
Γραμματεßα Εμπορßου , ανÜ λßτρο κατÜ την ημÝρα παρÜδοσÞò του,

Η διαδικασßα θα διενεργηθεß σýμφωνα με τιò διατÜξειò:
1, Τιò διατÜξειò του Ν, 4270Ι2014( ΦΕΚ 143ΙΝ28-06-2014) «ΑρχÝò δημοσιονομικÞò
διαχεßρισηò και εποπτεßαò( ενσωμÜτωση τηò ΟΔΗΓΙΑò 2αllΙ85ΙΕΕ) δημüσιο
λογιστικü και Üλλεò διατÜξειò» ωò ισχýεI.

2, Τιò διατÜξειò του Ν. 4412Ι2016 (ΦΕΚ 147ΙΝ8-8-2016) «Δημüσιεò ΣυμβÜσειò

¸ργων, Προμηθειþν και Υπηρεσιþν (προσαρμογÞ στιò Οδηγßεò 2Ο14Ι24ΙΕΕ κατ

201 4Ι25ΙΕΕ)» ωò ισχýουν.

Πεοιενüυενο φακÝλων προσοορÜ<

Ο φÜκελοò προσφορÜò θα πρÝπει να περιÝχει:

Α. Τα αποδεικτικÜ Ýγγραφα νομιμοποßησÞò τουò (καταστατικÜ ,ΦΕΚ, κ.λ.π σε

περßπτωση νομικþν προσþπων)

Β, Καθþò και τα δικαιολογητικÜ οριστικÞò κατακýρωσηò που εßναι τα εξÞò βÜσει του
Üρθρου 80 του Ν.4412Ι2016, λαμβÜνονταò υπüψη τιò ακüλουθεò επεξηγÞσειò /
οδηγßεò:

1, ¶δεια πþλησηò πετρελαßου θÝρμανσηò Þ Üδεια λειτουργßαò πρατηρßου υγρþν
καυσßμων σε ισχý

2,Απüσπασμα Ποινικοý Μητρþου Þ ελλεßψει αυτοý, ισοδýναμου εγγρÜφου που
εκδßδεται απü αρμüδια δικαστικÞ Þ διοικητικÞ αρχÞ του κρÜτουò - μÝλουò Þ τηò
χþραò üπου εßναι εγκατεστημÝνοò ο εν λüγω οικονομικüò φορÝαò, απü το οποßο
θα προκýπτει üτι ο οικονομικüò φορÝαò δεν εμπßπτει σε καμßα απü τιò περιπτþσειò
που αναφÝρονται στην παρ, 1 του Üρθρου 73 του Ν. 4412Ι2Ο16, Η υποχρÝωση
προσκüμισηò του ωò Üνω αποσπÜσματοò αφορÜ και τα πρüσωπα του δεýτερου
εδαφßου τηò παρ. 1 του Üρθρου 73 του Ν. 4412Ι2016, δηλαδÞ μÝλη του
διοικητικοý, διευθυντικοý Þ εποπτικοý οργÜνου του εν λüγω οικονομικοý φορÝα Þ
τουò Ýχοντεò εξουσßα εκπροσþπησηò, λÞψηò αποφÜσεων Þ ελÝγχου σε αυτüν.
Σημειþνεται üτι σε περßπτωση που το απüσπασμα ποινικοý μητρþου φÝρει
καταδικαστικÝò αποφÜσειò, οι συμμετÝχοντεò θα πρÝπει να επισυνÜπτουν
τιò αναφερüμενεò σε αυτü καταδικαστικÝò αποφÜσειò Το απüσπασμα αυτü
πρÝπει να Ýχει εκδοθεß το πολý τρειò (3) μÞνεò πριν απü την κοινοποßηση
τηò ωò Üνω Ýγγραφηò ειδοποßησηò .

3. Πιστοποιητικü αρμüδιαò δικαστικÞò Þ διοικητικÞò ΑρχÞò, απü το οποßο να
προκýπτει üτι ο ΠροσφÝρων δεν τελεß υπü πτþχευση και επßσηò δεν τελεß υπü
διαδικασßα κÞρυξηò σε πτþ.rευση, Το Πιστοποιητικü αυτü πρÝπει να Ýχει εκδοθεß
το πολý Ýξ, (6) μÞνεò πριν απü την κοινοποßηση τηò ωò Üνω Ýγγραφηò
ειδοποßησηò
4, Πιστοποιητικü üλων των Οργανισμþν ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò, απü το οποßο να
προκýπτει üτι ο ΠροσφÝρων κατÜ την ημερουηνßα τηò ωò Üνω ειδοποßησπò,
εßναι ενÞμεροò ωò προò τιò υποχρεþσειò του που αφοροýν στιò εισφορÝò
κοινωνικÞò ασφÜλισηò (κýριαò και επικουρικÞò),
5. Πιστοποιητικü τηò κατÜ περßπτωση αρμüδιαò ΑρχÞò, απü το οτοßο να
προκýπτει üτι ο ΠροσφÝρων κατÜ την ηυεοουπνßα τηò ωò Üνω ειδοποßηση<
εßναι ενÞμεροò ωò προò τιò φορολογικÝò υποχρεþσειò του.
6. Πιστοποιητικü / βεβαßωση του οικεßου επαγγελματικοý μητρþου (Βιοτεχνικü Þ

Εμτορικü Þ Βιομηχανικü ΕπιμελητÞριο κατÜ το ΠαρÜρτημα ΧΙ του
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ΠροσαρτÞματοò Α'του Ν, 4412Ι2016), με το οποßο να πιστοποιεßται αφενüò η
εγγραφÞ του σε αυτü και το ειδικü επÜγγελμÜ του κατÜ περßπτωση κατÜ την
ημÝρα διενÝργειαò του διαγωνισμοý και αφετÝρου üτι εξακολουθεß να παραμÝνει
εγγεγραμμÝνοò μÝχρι τηò επßδοσηò τηò ωò Üνω Ýγγραφηò ειδοποßησηò

ΣχετικÜ με τιò εγγυÞσειò καλÞò εκτÝλεσηò ισχýουν üσα αναγρÜφονται στην
πρüσκληση με ΑΔΑ 6ΡΠ246θº Ω2-5Τ9/Ο9-11-2016 και ΑΔΑΜ
16PROC0O5363161/Oθ-1 1-2016 δηλαδÞ το ποσü τηò υπολογßζεται σε ποσοστü
5% επι τηò συμβατικÞò αξßαò χωρßò ΦΠΑ

/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣο ΠΡΟΤΣΤΑΜΕ
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