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ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Aθήνα  06 Φεβρουαρίου 2014 

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  01/2014 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

   55.000,00 ευρώ  

 

 

                       

 

« Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων 

πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανης  των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της λειτουργικής μονάδας Μετρολογίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών  

Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ». 

 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και 

κίνησης  για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης  των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

λειτουργικής μονάδας Μετρολογίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών  Ποιότητας (ΕΣΥΠ) 
για το έτος 2014, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης ( μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00.) για την προμήθεια 
45.000 λίτρων πετρελαίου Θέρμανσης / Κίνησης . 

 

Οι παραδόσεις από τον ανάδοχο θα είναι τμηματικές και ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα δεν δεσμεύεται ότι θα προβεί στην προμήθεια ολόκληρης της 

προϋπολογισθείσας ποσότητας. 

   
1) ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ελληνικό Ινστιτούτο 

Μετρολογίας ( Λειτουργική 

Μονάδα ΕΣΥΠ) 

Τμήμα Διοικητικού – 

Οικονομικού, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ    

ΟΤ 45, 57022, Σίνδος 

 

20/02/2014 Πέμπτη 14:00 μ.μ 

 

2) Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη προμηθευτή που θ' 

αναλάβει να προμηθεύσει με πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης  τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
της Λειτουργικής Μονάδας Μετρολογίας του ΕΣΥΠ  κατά  το έτος 2014. 

Η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης  βαρύνει την πίστωση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού εξόδων της Μονάδας έτους  2014 

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
επί της εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας περιφέρειας -  
Κεντρικής Μακεδονίας - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν.3438/2006  
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3) Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα, από την ημερομηνία 

σύναψης και υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο  μέχρι 31.12.2014. Επιπλέον, 

παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) μήνες από τη λήξη της,  με τους 

ίδιους όρους, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και γίνει 

εγγράφως αποδεκτή από τον Προμηθευτή. 

 

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δε θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή 
κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της 

«Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών», τα εχέγγυα της 

πλήρους και τέλειας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.  

5) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

χρόνου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η εν λόγω προσφορά δεσμεύει τον 

Ανάδοχο που θα προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης 
παράτασής της. 

6) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου των διαγωνιζόµενων ή 

µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της 
Λειτουργική Μονάδας Μετρολογίας, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 45, Ισόγειο,  το αργότερο μέχρι 

και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη 20/02/2014 

και ώρα 14.00 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσμη και επιστρέφεται. 

7) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (στη Δ/νση: Εθνικό 
Σύστημα Υποδομών Ποιότητας / Λειτουργικη Μονάδα Μετρολογίας, Τμήμα Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών, ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσ/νικης, 570 22 61100 ) με οποιοδήποτε τρόπο. 

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό 
πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται 

υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών. 

 

8) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται με 

αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Η  αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  μπορεί 
να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, δειγματοληψία πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα 

με την, από τις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
προβλεπόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν 

πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 

118/07, κυρώσεις. 

 
 
9) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την 

αρμόδια Διοικητική Αρχή. 

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, ( Αριθμ. Διακύρηξης /τίτλος 

/Υπηρεσία ). 

II. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού) οι ενδιαφερόμενοι. 

III. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  

δε συντρέχει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις αποκλεισμού: 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. 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. 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περίπτωση (2) του εδ. α της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση του 

Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και ότι, επίσης, η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

IV. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται με το Π.Δ. 118/2007. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές  
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οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι  

εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

V. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που βεβαιώνονται στις ανωτέρω παραγράφους 

ΙΙΙ & ΙV σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. 

4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75/1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 ∆εν 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.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

 Δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια 

Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε του ∆ηµόσιου τοµέα, ή έχει αποκλειστεί η 

συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης. 

  ∆εν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής 

τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. 

  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 

πλήρη, αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και η προσφορά 

καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

 Θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς 

του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που 

τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, 

εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση του 

διαγωνισµού που προκύπτει από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη 

της σύμβασης 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 

κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί μη 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος  
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υποβάλλουν: 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε., 

 Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Συνεταιρισμός, 

 Κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Ένωση Αναδόχων ή Κοινοπραξία, και, 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων 
πρέπει επί ποινή απορρίψεως να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς:  
     (α) Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς με το ταχυδρομείο ή με 

εταιρεία courier, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η 

ημερομηνία κατάθεσης στην ταχυδρομική υπηρεσία ή την εταιρεία 
courier. 

     (β) Σε περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή, 
θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης και πρωτοκόλλησης της προσφοράς. 

Δηλαδή, αν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, η ημερομηνία που θα πρέπει να αναγράφεται είναι 

20/02/2014. 

     Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να περιέλθουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των προσφορών, η 

ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. 

 
 
10) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Οι προσφορές 

υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. 
Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», να μονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 

επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

 
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία 

και τη διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του διαγωνιζομένου, καθώς 

επίσης και τις ενδείξεις:  
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Προσφορά 

Διακήρυξη Αρ: 01/2014 

 

«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων πετρελαίου 

κίνησης και θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών 

θέρμανης  των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

λειτουργικής μονάδας Μετρολογίας του Εθνικού 

Συστήματος Υποδομών  Ποιότητας (ΕΣΥΠ)ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2014.» 

 Τμήμα  Οικονομικού  - Διοικητικού 

 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/02/2014 

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»  

 

 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα: 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται η Εταιρεία ή Ένωση ή Σύμπραξη Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. 

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δυο (2) επί μέρους 

Υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του 

υποψηφίου και κολλητική ταινία, ως εξής: 

 

 Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σε δυο επιμέρους Υποφακέλλους: ένα (1) που 

φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) που φέρει την ένδειξη  

«Αντίγραφο». Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δύο (2) Υποφάκελοι περιλαμβάνονται 

στον κυρίως υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Επισημαίνεται 

επίσης ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο αντιτύπων, υπερισχύει το 

«Πρωτότυπο». 

 Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) 

πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.  

 

Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο τον ακόλουθο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και θα αναφέρει το 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

περιφέρειας- Κεντρικής Μακεδονίας -  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν.3438/2006  
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ΕΙΔΟΣ 
Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής 

(Ολογράφως) (Αριθμητικώς) 

Πετρέλαιο Κίνησης   

 
Πετρέλαιο Θέρμανσης   

 

 
Για το διαγωνιζόμενο  

………………………………….  
Σφραγίδα και Υπογραφή 

 
Και οι δύο επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 
 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, δηλ. η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. 
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεσμεύει τον 
προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης 

παράτασής της. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 
του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 

όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό. 
 

 
11) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση  από την 
Επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με  
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απόφαση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κατ΄ εξουσιοδότηση του, από το 

Διοικητικό Συμβούλιο  του ΕΣΥΠ για το σκοπό αυτό. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

2. Σφραγίζονται και μονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

4. Καταχωρούνται οι προμηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση η οποία 

υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. Οι αποδεκτές οικονομικές προσφορές 
προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που κρίνονται ως μη αποδεκτές, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 

παραμένουν στην Επιτροπή διενέργειας του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού. 
6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται από την 
Επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού  για όσες προσφορές 

κρίθηκαν ως σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης, για την αποσφράγισή τους 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των 
οικονομικών προσφορών γίνεται με την ίδια διαδικασία με αυτή των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 
7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό γνωμοδότησης που υποβάλλει στο Πρόεδρο και Δ/ντα 
Σύμβουλο του ΕΣΥΠ  για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

8. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, 

μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών, μόνο μετά από αίτησή του προς την 
Υπηρεσία ως εξής: 

 

1. των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των 
στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3) ημερών από την 

αποσφράγιση των προσφορών. 
2. των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση αυτών. 
 

 

12) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική έγγραφη 

ανακοίνωση. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

την προσκόμιση από το νομίμων δικαιολογητικών. 

 
 

13) ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Οι παραδόσεις του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις 

ανάγκες της λειτουργικής μονάδας της Μετρολογίας, από φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς 
πετρελαίου του προμηθευτή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προμηθεύει με πετρέλαιο, ανάλογα του είδος και της ποσότητας  που θα 
του ζητηθεί από την ήμερα υπογραφής της σύμβασης. 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης του 

αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη 

τριμελούς επιτροπής παραλαβής της αναθέτουσας αρχής. 
 

Η ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
δειγματοληψία πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την, από τις αγορανομικές διατάξεις 

και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, προβλεπόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση παραλαβής 
είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από το Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/07, κυρώσεις. 

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή δεν τα πάει 
καθόλου μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε 

η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου 
εμπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την 

αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του. Για κάθε γενικά 

παράβαση από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται από αυτή και 
για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, με 

απόφαση του ΔΣ του ΕΣΥΠ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής  
επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται από τον Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/2007, 

δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από τη σύμβαση. 

 
 

14) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοθέντος πετρελαίου θέρμανσης 
από την Επιτροπή παραλαβής,, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του 
Προμηθευτή) θεωρημένο για την κανονικότητα της τιμής από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου  

της οικείας Περιφέρειας, 
β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης. 

Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει το ΕΣΥΠ . 

 

15) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.eim..gr,καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τoυ Εθνικού Συστήματος 

Ποιότητας. 

Περίληψη αυτής δε, θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  για ενημέρωση των 

μελών τους. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:  

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών  

 σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης  

 Νοεμβρίου 2005 και τις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 

(ΦΕΚ Α΄150/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της ανωτέρω 

Οδηγίας. 

http://www.eim..gr/
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 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω Π.Δ., όπως 

αναλογικά και εν προκειμένω δύναται να ισχύουν και συμπληρωματικά προς το 

Π.Δ. 60/2007. 

 Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

 

   

                                                                                                        Με εντολή  Προέδρου                

& Δ/ντος Συμβουλου ΕΣΥΠ  

 
Άγγελος Τόλκας 

 
 
 

 


