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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’
199)
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
Τον Ν.2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών
θεμάτων»
Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ.
Οικονομικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής
νέων συντελεστών του Φ.Π.Α».
Την ΥΑ 53946/2004 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) « Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32709/2010 (ΦΕΚ
1298 Β/17-8-2010) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Την ΥΑ 53945/2005 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) Έγκριση Κανονισμού
Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Την αριθμ. 53944/21-12-2004 (ΦΕΚ 1961 / Β’ /2004) Απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση
1

ΑΔΑ: ΒΙ6Τ46Ψ8ΒΙ-ΞΔΗ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων.
Την ΚΥΑ 23537/2003 (ΦΕΚ 621Δ/19-6-2003) Χαρακτηρισμός της
χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου.
Την υπ’ αρ. 28896 Υ.Α. (ΦΕΚ 538/ 29-12-2009) όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αρ. 7427 (ΦΕΚ 80/9-3-2010) και 12095 (ΦΕΚ 113/29-3-2010)
Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, περί συγκρότησης μελών του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Τη με αρ. 2/12-5-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. περί «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Φορέα
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19 του κανονισμού λειτουργίας».
Τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» και τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ:
2005ΣΕ07530025 στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (αυτεπιστασία) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580009 & της ΣΑΕ 075/8.
Την υπ.αριθμ. 172858/25-10-2011 Απόφαση Ένταξη της Πράξης:
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης την ημέρα παράδοσης στην Αλόννησο, σύμφωνα με τις τιμές του
παρατηρητή τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
εμπορία και διάθεση καυσίμων, που έχουν έδρα την Αλόννησο και με απαραίτητη
προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς
όλων των ζητούμενων ειδών καυσίμου στο λιμάνι όπου θα γίνεται ο ανεφοδιασμός
των σκαφών.
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα του Φορέα Διαχείρισης με αρ.
κυκλοφορίας ΤΚΝ 5808 (CPV 09134220-5 Καύσιμα ντίζελ EN 590)
 Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης των σκαφών φύλαξης – έρευνας του Φορέα
Διαχείρισης ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ 34 και ΕΛΠΙΔΑ ΤΑ 30 (CPV 09132100-4
Αμόλυβδη βενζίνη).
 Προμήθεια βενζίνης SUPER LRP για το σκάφος φύλαξης – έρευνας του
Φορέα Διαχείρισης ΨΑΘΟΥΡΑ ΛΑ 440 (CPV 09132200-5 Μολυβδούχος
βενζίνη).
Η ποσότητα της προμήθειας ανά είδος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες
που του Φορέα και τις απαιτήσεις της πράξης.
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2014.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί ανάλογα με την προμήθεια ποσότητας
καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα.
Η αποπληρωμή των καυσίμων θα γίνεται με κατάθεση, σε λογαριασμό της
Εθνικής Τράπεζας του αναδόχου, του ποσού του μηνιαίου συγκεντρωτικού
τιμολογίου που θα εκδίδεται κάθε τέλος του μήνα.

Δ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά
τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού.
3. Υπεύθυνη δήλωση βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
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-

Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ότι η προμήθεια των καυσίμων πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας
νομοθεσίας και συγκεκριμένα ότι τα καύσιμα είναι άριστης ποιότητας
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των επισήμων κρατικών φορέων,
ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι
αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λπ. και είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο
Φορέας Διαχείρισης.

- Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την
γνησιότητα της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
Τα παραπάνω θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά στο σύνολο της προμήθειας
και θα αναφέρεται η προφερόμενη τιμή πώλησης ανά λίτρο με βάσει το τιμολόγιο
αγοράς του καυσίμου από την εταιρεία σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητή τιμών
υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Με βάση την τιμή αγοράς του καυσίμου κίνησης από την συνεργαζόμενη
εταιρεία ο προσφέρων θα πρέπει να ορίσει στην οικονομική προσφορά το επιπλέον
ποσοστό εμπορικού κόστους ανά λίτρο καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης επί της
εκάστοτε τιμής που θα προσφέρει.
Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος και την τελική επιλογή του
αναδόχου του έργου είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο, η οποία θα
είναι χωρίς Φ.Π.Α. µε τη διευκρίνιση του ποσοστού Φ.Π.Α. (%) που βαραίνει την
προμήθεια.
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά
λίτρο καυσίμου – συμπλήρωση του ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως αυτά περιγράφονται στη σελ. 6 της παρούσας πρόσκλησης,
εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της πρόσκλησης.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε
άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και
θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης ακολουθεί Υπόδειγµα Οικονοµικής
Προσφοράς προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων, το οποίο θα συµπληρωθεί και θα
αποτελέσει την Οικονοµική Προσφορά του έργου.
ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή :
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Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο Δ της παρούσας.
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, συµπληρωµένα µε βάση το
Υπόδειγµα στο τέλος της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους στο γραφείο του Φορέα
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14.00 μ.µ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. στο Πατητήρι
Αλοννήσου Τ.Κ. 37 005.
Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται κάποιο από υπό
προμήθεια είδη καυσίμων γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν
προσφορά για το κάθε είδος καυσίμου.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει μετά
από κλήρωση μεταξύ αυτών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 13/01/2014 και ώρα
10:00 π.µ. από την αρμόδια επιτροπή του Φορέα.
Για ανάρτηση:
 Στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
 Στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα.
 Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αλοννήσου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Τιμή
Αγοράς
λίτρο
όπως
ισχύει

Ποσοστό
εμπορικού
κέρδους

Τιμή
Παρατηρητή
Υπουργείου
Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικό
τητας

Ποσοστό
Έκπτωσης

Τιμή/ λίτρο
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
(%)

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ / λίτρο
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Πετρέλαιο Κίνησης
Αμόλυβδη βενζίνη
Βενζίνη SUPER LRP

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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