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ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για  υποβολή οικονομικών  προσφορών  που  αφορά  στην
προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών μας (ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ) για το έτος
2019.

   Παρακαλούμε  όπως  υποβάλλετε  οικονομική  προσφορά  που  αφορά  στην
προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών μας  για το έτος 2019
         -ΤΜΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
      Υπηρεσίες :1) ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ 
      Συνολική ποσότητα 2000 λίτρα
      Εκτιμώμενη αξία: 2200,00€ πλέον ΦΠΑ 

- ΤΜΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Υπηρεσίες: 1) ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Συνολική ποσότητα: 2500 λίτρα
Εκτιμώμενη αξία: 2750,00€ πλέον ΦΠΑ
.  Οι προσφορές θα  υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο  μέχρι  την  Πέμπτη 14/03/2019 ώρα  10.00  π.μ   στα  γραφεία  της
Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης –Τμήμα Προμηθειών
(Περιγιάλι 2 , Τ.Κ. 65201-ΚΑΒΑΛΑ)  

Κριτήριο  αξιολόγησης  των  προσφορών  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη βάσει μόνο της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί της % , στη νόμιμα  διαμορφούμενη μέση λιανική
τιμή πώλησης του Υπουργείου –Γεν.Γραμ. Εμπορίου, ανά λίτρο κατά την
ημέρα παράδοσης του. 

Η  οικονομική  προσφορά θα  αναγράφει  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στα
εκατό (%) επί της  διαμορφούμενης μέσης λιανικής  τιμής κατά την ημέρα  παράδοσης
του  καθώς  και  κάθε  είδους  δαπάνη  για  παράδοση  εντός  των  κτιρίων  του  ΚΠΑ2
Σαππών και  ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου.  Προσφορές  υποβάλλονται  για  ένα  ή  για  όλα τα
Τμήματα της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει   στο  προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα
εκατό (%) επί της  μέσης λιανικής τιμής.  

ΑΔΑ: Ψ4Κ04691Ω2-10Δ





Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης   κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:30 π.μ. – 14:30 μ.μ. (τηλ.
2510451014 Αρμόδια Γρηγορέλλη Αναστασία  ). 

Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Στην προσφορά
επίσης  θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός
μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής
ειδοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι:

Α) Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  του  προσωρινού  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το
συνημμένο Παράρτημα Ι

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
με αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι

 Γ) Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου που
εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους  –  μέλους  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  τα  πρόσωπα  του  δεύτερου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τους έχοντες
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.

 Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

Δ) Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  και  επίσης  δεν  τελεί  υπό
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το  Πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω
έγγραφης ειδοποίησης

Ε) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής  Ασφάλισης,  από το οποίο να
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων κατά την  ημερομηνία  της  ως άνω ειδοποίησης,  είναι
ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ΣΤ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Ζ) Πιστοποιητικό  /  βεβαίωση του οικείου  επαγγελματικού  μητρώου (Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος
Α’ του Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση κατά την ημέρα ζήτησης των προσφορών
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και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Η)  Άδεια  πώλησης  πετρελαίου  θέρμανσης  ή  άδεια  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών
καυσίμων σε ισχύ.

                                                                                                          
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ

                                  

         
                                                                                   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

1. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ, υποβάλλει:

- ΦΕΚ σύστασης.

- Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  με  τα  ΦΕΚ,  στα  οποία  έχουν

δημοσιευτεί  όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  αντίγραφο

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)  με το αντίστοιχο ΦΕΚ και

μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις

ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχουν νεότερες καταχωρήσεις)

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί  το πρακτικό Δ.Σ.  ή απόφαση των εταίρων

περί  εκπροσώπησης  του  νομικού  προσώπου  και  μετά  την  κατάργηση  της

υποχρέωσης  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ  η  σχετική  ανακοίνωση  ΓΕΜΗ  (εφόσον

υπάρχει)

- Πρακτικό  Δ.Σ.  (για  τις  Α.Ε.)  ή  πρακτικό  συνέλευσης  των εταίρων  (για  τις

ΕΠΕ),  στο  οποίο  περιέχεται:  α)  έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα

διαγωνισμό, β) εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται από το

καταστατικό  της  επιχείρησης)  για  υπογραφή  και  υποβολή της  προσφοράς,

εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της

επιχείρησης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής περί τροποποιήσεων

του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας,  το οποίο έχει  εκδοθεί  το πολύ
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τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

- Αποδεικτικά  καταχώρισης  μεταβολών  και  στοιχείων  στο  Γ.Ε.Μ.Η,  όπου

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία .

2. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις  έως την

ημέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις.

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  

- Πράξη  του  αρμόδιου  Διοικούντος  Οργάνου  (διαχειριστή)  στην  οποία

περιέχεται:  α)  έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)

εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό

της  επιχείρησης)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της  Προσφοράς,  εφόσον  η

προσφορά  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της

επιχείρησης.

3. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι

κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων

τροποποιητικών.

- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων

του καταστατικού.

- Αποδεικτικά  καταχώρισης  μεταβολών  και  στοιχείων  στο  Γ.Ε.Μ.Η,  όπου

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην

οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται

από  το  καταστατικό  της  υποψήφιας  αναδόχου)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της

προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο

εκπρόσωπο της επιχείρησης.

4. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:
- Για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  όλα  τα  ανωτέρω

δικαιολογητικά,  ανάλογα  με  την  περίπτωση  (ημεδαπό/  αλλοδαπό

φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/  αλλοδαπό  νομικό  πρόσωπο,

συνεταιρισμός). 

- Πράξη  του  αρμόδιου  οργάνου  κάθε  Μέλους  της  Ένωσης/

Κοινοπραξίας  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  έγκριση  του  για  τη

συμμετοχή  του  Μέλους  στην  Ένωση/  Κοινοπραξία,  και  στο
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Διαγωνισμό.

5. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:
Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το Ν.1497/1984 (Α’ 188). 
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