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Προς:
Όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων
δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια διακοσίων τεμαχίων
(200 τμχ) μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για την διενέργεια ελέγχων των ΚΕΔΑΚ
με τα κάτωθι χαρακτηριστικά (τεχνικές προδιαγραφές):
•

Διακόσια τεμάχια (200 τμχ) κυτίων 4lt, υλικού κατασκευής λευκοσιδήρου.

•

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm.

•

Μικρή τάπα ασφαλείας και μεταλλικό καπάκι.

Τα δοχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΕΝ υποχρεούται να λαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων καυσίμων
κίνησης υπέρ του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), στο πλαίσιο του συστήματος Παρακολούθησης της
Ποιότητας των Καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 316/2010/24.02.2012 (ΦΕΚ
Β΄501).

1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέλθει έως του ποσού των διακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ (275,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει
στον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, από τον ΚΑΕ 1699 του Ε.Φ. 31-120.
2. Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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3. Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92,
ισόγειο) έως τις 14 Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. με την ένδειξη: «Προσφορά για
την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων βάσει της υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. 9005/04.05.2018 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
Την οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι , όπου:
•
•
•
•

Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

4. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η αναγραφή του
χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος
μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Απόρριψη προσφορών
• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
• Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη
παρούσα πρόσκληση.
• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο ήτοι εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες.
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται
στην παρούσα πρόσκληση.
• Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος της ζητούμενης ποσότητας.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

6. Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης
για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
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7. Χρόνος - Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με Δελτίο Αποστολής κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση
Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΕΝ και, ειδικότερα, με την υπεύθυνη
παραλαβής κυρία Μαρία Παπαϊωάννου (Αρ. τηλ.:213-1513-899), το συντομότερο δυνατό και το
αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης στις
αποθήκες των κτιρίων του ΥΠΕΝ.
8. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την
αρμόδια επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του ΥΠΕΝ και την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του
Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της αξίας της
σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε πληρωμή
•

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

9. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες
έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Εθνικό Δίκαιο και
σχετικές συλλογικές συμβάσεις.

10. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ειδών θα αναλάβει η καθ’ ύλη ισχύουσα
αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση»: www.ypeka.gr.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια του παραρτήματος ΙΙ θα δίνονται από την κυρία Ε. Αλευρά
(Αρ.τηλ.: 213-1513-250) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών
Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
α.α.

Δήμητρα Λύκου
Συνημμένα
▪ Παραρτήματα Ι & ΙΙ
Εσωτερική Διανομή
▪Τμ. Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προμηθειών (2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ημερομηνία,…………………………………….

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α
1.

Είδος

Μεταλλικά δοχεία 4 lt
δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
-Διαστάσεων 151mm x 118mm x
27mm και πάχος 0,23mm
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ
Συνολική Αξία με ΦΠΑ

Ποσότητα

Τιμή μονάδαςχωρίς ΦΠΑ σε €

Σύνολο -χωρίς
ΦΠΑ σε €

200

Ο Προσφέρων
(σφραγίδα/υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Υποβολή προσφοράς βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9005/04.05.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας του ΥΠΕΝ.

Επωνυμία Εταιρείας:
ΑΦΜ, ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Fax, E- mail :
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ.

Υπογραφή και Σφραγίδα

Αθήνα,……/……/….. 2018
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