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    ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  για  υποβολή  οικονομικών  προσφορών  που  αφορά  στην  με
απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

         Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά που αφορά στην με απευθείας
ανάθεση  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  του  ΚΕΤΕΚ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  (ΚΠΑ2  &
ΕΠΑΣ),  ποσότητας  19.500  λίτρων  και  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
19.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 24.180,00 € συμπ. ΦΠΑ για το έτος 2020 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   βάσει μόνο της  
τιμής, και συγκεκριμένα   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   επί τοις εκατό  (%) στην  
νόμιμα  διαμορφούμενη  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  του  Υπουργείου  Οικονομίας,
Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  –  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου,  ανά  λίτρο
κατά την ημέρα παράδοσής του.

          Οι προσφορές  θα κατατεθούν  σε  σφραγισμένο φάκελο μέχρι  την  Τρίτη
1/12/2020, ώρα 12:00 μ.μ., με οποιοδήποτε τρόπο. Στο φάκελο που θα καταθέσετε
θα  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που
επισυνάπτεται  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  στις  οποίες  οι  προσφέροντες  θα
συμπληρώσουν τη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

  
                                                                     Ο Αν. Προϊστάμενος της 

                                                            Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

                                                    

                                                                  ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



                     

                                                                                                                             
                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης για την «Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2020 της Υπηρεσίας του
Οργανισμού  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Κ.  &  Δ.
Μακεδονίας  ,  που  υπάγεται  στη  χωρική  αρμοδιότητα  της  Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας», τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς που
έχουν  τεθεί,  χωρίς  επιφυλάξεις  ή  περιορισμούς,  δεσμευόμαστε  να
εκτελέσουμε  την  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  με  το  παρακάτω
αναφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  (%)  και  με  Ε.Φ.Κ.  (έτσι  όπως
παρουσιάζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών για κάθε ημέρα)   στη νόμιμα  
διαμορφούμενη  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  του  Υπουργείου  Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και  Τουρισμού – Γενική Γραμματεία  Εμπορίου     ανά  
λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(λίτρα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ & ΚΠΑ 2) 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

19.500 ……...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή)
                                                                  



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α)    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Οι  προδιαγραφές  των  καυσίμων  (φυσικά  και  χημικά  χαρακτηριστικά)
καθορίζονται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις.  Η  ποιότητα  του
προσφερόμενου  πετρελαίου  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  αυτή  του
πετρελαίου  που  παράγεται  στα  κρατικά  διυλιστήρια  και  προορίζεται  για
κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις
εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους,
καθώς  επίσης  και  τις  προδιαγραφές  και  τις  μεθόδους  ελέγχου  της  υπ΄αρίθμ.
467/2002  (ΦΕΚ  1531/Β’/16-10-2003)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των
Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ισχύει.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να ζητήσει τη δειγματοληψία καυσίμων
και τη διενέργεια χημικού ελέγχου από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  συμφωνία  των  ιδιοτήτων  του  υπό  προμήθεια
Πετρελαίου Θέρμανσης. 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Ο  Προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  άδεια  πώλησης  πετρελαίου
θέρμανσης ή  αδείας  λειτουργίας  πρατηρίου υγρών καυσίμων σε  ισχύ,  ενώ η
διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.
  2.  Ο  Προμηθευτής  θα  έχει  την  ποιοτική  –  ποσοτική  ευθύνη  μέχρι  την
ολοκλήρωση  της  παράδοσης  του  Πετρελαίου  Θέρμανσης  από  τα  βυτιοφόρα
οχήματα  στις  δεξαμενές  των  κτιρίων  των  Υπηρεσιών  του  ΟΑΕΔ (από  την
αρμόδια Επιτροπή) και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά
του  έξοδα  κάθε  ποσότητα  που  δεν  ανταποκρίνεται  στις  προδιαγραφές.  Ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την
πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για μεγαλύτερη
ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη
την ποσότητα που παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Ο Οργανισμός δεν
αποζημιώνει,  ούτε  συμμετέχει  στα  έξοδα  και  τις  δαπάνες  ή  μεταφορικά  ή
οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομένουσας  ποσότητας στο βυτιοφόρο, ούτε
φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική
ευθύνη του Προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της
σύμβασης,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  εντός δύο  (2)
ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο.
3. Η  μεταφορά  του  πετρελαίου  θέρμανσης  στα  κτίρια  των  Υπηρεσιών  του
Οργανισμού,  θα  γίνεται  με  δαπάνες  και  μεταφορικά  μέσα  του  Προμηθευτή
τμηματικά στο κάθε κτίριο και στην ποσότητα που παραγγέλνει το κάθε κτίριο.



Είναι  στην  αποκλειστική  ευθύνη  του   Προμηθευτή  να  τηρούνται  όλα  τα
ενδεδειγμένα  μέτρα  ασφαλείας  κατά  την  παράδοση  του  πετρελαίου  προς
αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ στο οποίο θα στέλνονται τα
αιτήματα  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  εγγράφως  ή  με  τηλεομοιοτυπία  για  τις
ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε Πετρέλαιο θέρμανσης. 
 5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων
πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται  από τριμελή επιτροπή της κάθε Υπηρεσίας
κατά  την  ημέρα  και  ώρα  παράδοσης  του  Πετρελαίου  θέρμανσης.  Στο
αντικείμενο της τριμελούς επιτροπής παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: 
5.1.  Έλεγχος  της  έγκαιρης  εκτέλεσης  της  παραγγελίας  από  τον
Προμηθευτή:
5.1.1 Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο
εντός δύο (2) ημερών, ύστερα από την παραγγελία της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Η παράδοση της  παραγγελθείσας  ποσότητας  θα διενεργείται  σε  ώρα που θα
καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού  
5.1.2 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
5.2. Ποιοτικός έλεγχος  :   
  Μακροσκοπικός  έλεγχος  θα  γίνεται  σε  όλες  τις  παραλαβές  πετρελαίου
θέρμανσης  όταν  δημιουργείται  αμφιβολία  στην  επιτροπή  παραλαβής  όσον
αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα
του προς προμήθεια είδους, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η τριμελής επιτροπή
παραλαβής  διατηρεί  το  δικαίωμα  δειγματοληπτικού  ελέγχου  του  πετρελαίου
θέρμανσης  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στις  σχετικές  εγκυκλίους  του  Γενικού
Χημείου  του  Κράτους  και  την  αποστολή  των  δειγμάτων  στο  Γ.Χ.Κ.  για
καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία
του Βυτιοφορέα. 
5.3. Ποσοτικός έλεγχος:

             Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα
από  την  καταγραφή  της  ένδειξης  του  μετρητού  του  βυτιοφόρου  να  έχει
υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και
με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και
μετά  την  παράδοση  (η  μέτρηση  με  τη  βαθμολογημένη  βέργα  να
πραγματοποιείται   μετά  την  πάροδο  δέκα  λεπτών  από  την  πλήρωση  της
δεξαμενής).  Τα  ύψη  αυτά  θα  σημειώνονται  στο  Δελτίο  Πώλησης  όπως
προβλέπεται από το άρθρο 282 της 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης.
 5.4. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής ή απόρριψης.
Οι Προσφέροντες θα συμπληρώσουν τον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης ως
προς  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  παρούσας  Διακήρυξης.  Δεν  είναι
υποχρεωτική η συμπλήρωση της τελευταίας στήλης του Πίνακα (Παραπομπή).



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει άδεια πώλησης 
πετρελαίου θέρμανσης ή αδείας λειτουργίας 
πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ισχύ, ενώ η 
διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο 
Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα 
προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

ΝΑΙ

2 Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου 
που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και 
προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνα με τους 
όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις 
εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους,  καθώς επίσης και τις 
προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της 
υπ΄αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β’/16-10-2003) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
ως ισχύει.

ΝΑΙ

3 Ο Προσφέρων, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η 
σύμβαση, θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη 
μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του 
πετρελαίου θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα 
στις δεξαμενές των κτιρίων  των Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ (από την αρμόδια επιτροπή) και έχει την 
υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του 
έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές. Επίσης είναι υποχρεωμένος να 
παραδίδει την ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση 
της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία 
για μεγαλύτερη ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να
λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την 
ποσότητα που παραδόθηκε στη δεξαμενή του 
κτιρίου. Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει, ούτε 
συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά 
ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομένουσας 
ποσότητας στο βυτιοφόρο, ούτε φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην 
αποκλειστική ευθύνη του  Προσφέροντα . Η 
παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 
Υπηρεσιών εντός δύο (2) ημερών από την 
ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο.

ΝΑΙ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4 Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια 
των Υπηρεσιών του Οργανισμού, θα γίνεται με 
δαπάνες και μεταφορικά μέσα του Προσφέροντα, 
εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση, 
τμηματικά στο κάθε κτίριο και στην ποσότητα που 
παραγγέλνει το κάθε κτίριο. Είναι στην αποκλειστική
ευθύνη του Προσφέροντα να τηρούνται όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση 
του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 
διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΝΑΙ

5 Ο Προσφέρων, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η 
σύμβαση,  πρέπει να δηλώσει αριθμό φαξ στο οποίο 
θα στέλνονται τα αιτήματα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις 
ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου σε Πετρέλαιο 
θέρμανσης

ΝΑΙ

6 Ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της  
Διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των 
υποχρεώσεων αναδόχου και τα αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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