ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 115 26
Πληροφ. : E. Aλευρά
Τηλέφ. : 2131513250
Fax
: 2131513152
Ε-mail : e.alevra@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 19 / 12 / 2017
Aρ. πρωτ.οικ. :51575

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει πρόσκληση σε υποψήφιους
αναδόχους για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι
σχετικές ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου και, συγκεκριμένα, στα παρακάτω
κτίριά του και για τις αντίστοιχες ποσότητες:

α/α
1.
2.
3.
4.
5.

∆ιεύθυνση
Πανόρµου 2
Αµαλιάδος 17
Πατησίων 147
Μεσογείων & Τρικάλων
Τέρµα Αλκµάνος-Ιλίσια
Σύνολο

Ποσότητα (lt)
3.000
7.500
3.500
3.000
6.000
23.000

1. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 23.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-110 ΚΑΕ 1512 με το ποσό των 17.000€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (για τα 4 πρώτα κτίρια) και του Ε.Φ. 31-130 ΚΑΕ 1512
6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (για το 5ο κτίριο), οικονομικού έτους 2017.

2. Κριτήριο ανάθεσης
Επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης είναι διατιμημένο προϊόν, η ανάθεση της προμήθειας
θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της χαμηλότερης τιμής,
όπως αυτή θα προκύπτει από το ισχύον «Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών» της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών).

3. Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών-Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς παρακαλούνται να καταθέσουν την
οικονομική προσφορά τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος Ι (επί ποινή απόρριψης), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119,
ΤΚ 101 92) μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
μμ.(καταληκτική ημερομηνία). Στην προσφορά τους θα αναφέρουν τον αριθμό της
παρούσας πρόσκλησης με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», καθώς και τα στοιχεία
τους (επωνυμία, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία κλπ).
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να λάβει υπόψη τα κάτωθι:
• Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ.
• Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
• Θα αναγράφεται το κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
• θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
4. Προσφορά & χρόνος Ισχύος
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 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 και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος Ι
• 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 του άρθρου 106 του Ν.
4412/16.
7. Δικαιολογητικά ανάθεσης (επί ποινή αποκλεισμού)
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνυποβάλουν
(επί ποινή αποκλεισμού) ταυτόχρονα με την οικονομική προσφορά τους τα
δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος Ι, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της προμήθειας, καθώς και λόγω της επερχόμενης λήξης του οικονομικού έτους.
8. Χρόνος και τόπος παράδοσης,
Η παράδοση των ζητούμενων ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν
συνεννόησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης στα παρακάτω κτίρια:

α/α ∆ιεύθυνση
1.
2.
3.
4.
5.

Υπεύθυνος
Παραλαβής
Πανόρµου 2
Γ. Πετρολέκας
∆. Στάρφας
Αµαλιάδος 17
Γ. Πετρολέκας
∆. Στάρφας
Πατησίων 147
Χ. Καρβούνη
Μεσογείων
& Γ. Πετρολέκας
Τρικάλων
∆. Στάρφας
Τέρµα Αλκµάνος- Ν. Καρυώτης
Ιλίσια
Μ. Χαντζή

Τηλέφωνα
επικοινωνίας
2131515134
2131513255
2131515134
2131513255
2108642366
2131515134
2131513255
2131512220
2131512217

Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της
προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης.
9. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης – παραλαβής.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων
παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

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 (Α.Ε.Π.Π.) επί της
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε
πληρωμή, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) επί του καθαρού συμβατικού
•

•

Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) επί του καθαρού συμβατικού
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

10. 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.
11. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ειδών θα αναλάβει η ισχύουσα
καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής,
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε
τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ypeka.gr.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια του παραρτήματος ΙΙ θα δίνονται από την
κα Ε. Αλευρά (Αρ. τηλ. επικοινωνίας:213-1513-250) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Ο Υπουργός

Γεώργιος Σταθάκης
Συνημμένα
▪ Παράρτημα Ι
Εσωτερική Διανομή
▪Τμ. Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προμηθειών (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάθεσης υποψήφιων αναδόχων (επί ποινή
αποκλεισμού).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
•
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. - Ε.Ε) και Ι.Κ.Ε, τους διαχειριστές και
•
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Λοιπά δικαιολογητικά.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.
2 του ν. 4412/2016.

