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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2
81400 Μύρινα
Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ.
Τηλ.: 22540 83015, 83013
Fax: 22540 83109
Email: epapadak@aegean.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ
ΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λήμνος, 11/04/2016
Αρ. Πρωτ.: 2635

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡ
ΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 14/31-03-2016 (θέμα 7.1) απόφαση
της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΑΔΑ: 7ΦΤ1469Β7Λ-5ΝΝ), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην τμηματική προμήθεια υγρών
καυσίμων – πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Λήμνου για το έτος 2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων
ευρώ (6.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων
κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1611 του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η οικονομική προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης
έκπτωσης 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.
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.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος I.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: μέχρι την λήξη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του Προμηθευτή, ήτοι 31/12/2016.
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22/04/2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
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Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.

Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου, του κατά νόμο
εκπροσώπου του) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι
κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με τους
οποίους συντάχθηκε η κατατεθείσα προσφορά,
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
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 σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 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 (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις
αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την
κατακύρωση του διαγωνισμού,
στ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε
ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

2.

ζ. δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος:
α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

3.

4.

δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων που τυχόν θα του ζητηθούν συμπληρωματικά από το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης των προσφορών.
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και στην
οποία θα 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.
Για τα νομικά πρόσωπα: Θα πρέπει να κατατεθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψηφίου,
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για υποψηφίους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του υποψηφίου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο
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Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
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5.

Ευκρινές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6.

Οι μεταπωλητές υγρών καυσίμων, χρειάζεται να προσκομίσουν ευκρινές αντίγραφο της άδειας
διακίνησης πετρελαιοειδών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέα Βιομηχανίας.

7.

Εφόσον το βυτιοφόρο φέρει δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερη των 1000 λίτρων πρέπει να
προσκομίζεται το απαραίτητο πιστοποιητικό ADR (για οδηγό και αυτοκίνητο) η ισχύς του οποίου
πρέπει να καλύπτει τον χρόνο της προς υπογραφή σύμβασης και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα
ανανεωθεί πριν από τη λήξη του σε περίπτωση που η ισχύς του δεν καλύπτει τον χρόνο της προς
υπογραφή σύμβασης.

Υπογραφή και διάρκεια σύμβασης: Ο Προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει αμέσως μετά την ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προμήθειας μεταξύ του ιδίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η χρονική
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-122016 ή μέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η παρούσα πρόσκληση.
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 Φ.Π.Α. και μόνο ως προς την διαφορά που προκύπτει μεταξύ
παλαιού και νέου ποσοστού επιβολής Φ.Π.Α.
Πάντως σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό της σύμβασης (αρχικής και τροποποιημένης) δεν
μπορεί να υπερβεί τα χρηματικά όρια της αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ τ. Β 1291/2010) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών που αφορά στα όρια της απευθείας ανάθεσης.
Χρόνος παράδοσης και χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ανά κτήριο: 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 μπορεί να πραγματοποιηθεί
τμηματικά και εντός δύο (2) ημερών από την εκάστοτε ειδοποίηση του μειοδότη.
Χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης
1
2

ΚΤΗΡΙΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)

Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο - Κτήριο Διοίκησης
(Μητροπολίτη Ιωακείμ 2)
Κυδάδειο (Καρατζά 24)

2.200
2.500
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3

Παντελίδειο Παρθεναγωγείο (Κουντουριώτη 54)
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2.500

Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις: 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 προμηθευτή).
β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του πετρελαίου, βάσει της παραγγελίας (από
την Επιτροπή Παραλαβής).
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (εφόσον αυτά ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή).
Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, 1%
φόρος για τα υγρά καύσιμα καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά την ημέρα της
πληρωμής.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Προμηθευτή 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.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να
αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε
σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Μονάδας Λήμνου στο
Κτήριο Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 1ος όροφος, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, και το αργότερο μέχρι 22/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2635/11-04-2016
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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 κα Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. 22540 83015, email: epapadak@aegean.gr.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2635/11-04-2016
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ……./……./2016
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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.
Η προσφορά ισχύει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών
μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του
Προμηθευτή.
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