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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΣΤΗΝ
ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με :
1. Το Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α/02-10-2002), «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3335/05 (ΦΕΚ 95 Α/20-04-2005),
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
5. Το άρθρο 157 - «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει σήμερα,
6. το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
7. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»,
8. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης των
κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2015.
9. Την Απόφαση Πρύτανη με αριθ. 345/16-02-2015 με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν
λόγω δαπάνης.
10. την υπ’ αριθμ. 178 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 864/24-02-2015) με ΑΔΑ:
723Χ469Β7Λ-ΗΛΖ με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 5.000 € στον ΚΑΕ 1611 του
έτους 2015 για την εν λόγω προμήθεια.
11. Tην αριθ. 384/26-02-2015 Aπόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: ΨΣΠΓ469Β7Λ-ΞΑΛ) με την οποία
εγκρίθηκε η προμήθεια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) υγρών
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καυσίμων θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων της Π.Μ. Λήμνου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2015,
σας γνωστοποιεί
ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) σε τμηματική
προμήθεια υγρών καυσίμων – πετρελαίου θέρμανσης και κριτήριο κατακύρωσης την
προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα υπολογίζεται στην
εκάστοτε διαμορφωμένη μέση λιανική τιμή πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) κατά
την ημέρα παράδοσής του, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Λέσβου για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου.
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολόκληρη τη
ζητούμενη ποσότητα ώστε η προμήθεια των καυσίμων να γίνεται άμεσα, μετά από τηλεφωνική
παραγγελία ή αποστολή φαξ από την υπηρεσία μας. Η παράδοση των ειδών θα
πραγματοποιείται τμηματικά και εντός δύο (2) ημερών από την εκάστοτε ειδοποίηση του
μειοδότη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1611 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο
συμμετέχει και θα δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση. της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

2.

ζ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά)
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (με βεβαίωση
2

ΑΔΑ: 6Π2Ι469Β7Λ-39Λ

3.
4.

του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει το
Γενικό Χημείο του Κράτους για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι μεταπωλητές υγρών καυσίμων, χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια διακίνησης
πετρελαιοειδών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέα Βιομηχανίας.

Ο Υποψήφιος οφείλει να καταθέσει πίνακα ανά είδος σύμφωνα με τα παρακάτω:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ………………./……./2015
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ειδικότερα, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την προσφερόμενη έκπτωση σε
ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας κάθε φορά, κατά την ημέρα παράδοσης, μέσης
λιανικής τιμής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει του Δελτίου Τιμών που εκδίδει
το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον Ν. Λέσβου.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο
φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο
Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Μονάδας Λήμνου στο Κτίριο Παλημνιακού Σχολικού Ταμείου,
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και το αργότερο μέχρι
την 13η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 965/27-02-2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί της μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή
καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. Λέσβου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε
κάθε στάδιο.
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
μέχρι 31-12-2015 ή μέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η παρούσα πρόσκληση.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να παραταθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις και όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου:
α) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου με αντίστοιχη διαμόρφωση του ύψους της αμοιβής.
β) σε περίπτωση μεταβολής ΦΠΑ και μόνο ως προς την διαφορά που προκύπτει μεταξύ παλαιού
και νέου ποσοστού επιβολής ΦΠΑ.
Πάντως σε καμιά περίπτωση το συνολικό ποσό της σύμβασης (αρχικής και τροποποιημένης) δεν
μπορεί να υπερβεί τα χρηματικά όρια της αριθ. 35130/739/10 παρ. 1.α, ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στα όρια της απευθείας ανάθεσης.
4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει αμέσως μετά
την ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το
Πανεπιστήμιο, θα γίνεται σε εύλογο διάστημα μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και
εφόσον προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της
Περιφερειακής Μονάδας Λήμνου, τα ακόλουθα:
α) Τιμολόγιο (από τον ανάδοχο).
β) Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθη
ποιοτικά και ποσοτικά το πετρέλαιο, βάσει της παραγγελίας (από την Επιτροπή Παραλαβής).
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτως (από την Αναθέτουσα
Αρχή).
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (από τον ανάδοχο).
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Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος
πετρελαίου 1% καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά την ημέρα της πληρωμής.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί Προμηθειών»:
(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html). Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί
από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Βλαχάκη Αικατερίνη, τηλ. 22540 83015, email:
erinavla@aegean.gr.

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον.
Προγραμματισμού & Υποδομών
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