Ηράκλειο, 13/02/2020
Αρ. Πρωτ: 10733
Προς:
Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών
με αρ. πρωτ.:
10680/03-02-2020
10722/11-02-2020
10687/04-02-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια
Υγρών Καυσίμων.
Αναθέτουσα Αρχή:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ

Τίτλος Προμήθειας:

Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη)

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

5.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Ηρακλείου για 2
4.320,00 €
ΙΧ (1200cc και 1600cc)
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Χανίων για 1 ΙΧ
1.080,00 €
(1400cc)
Χρονική περίοδος ανεφοδιασμού καυσίμων Από την υπογραφή της Σύμβασης Αναδόχου και
ΠΛΟΗΓΟΥ ΑΜΚΕ μέχρι τις 30/11/2020
Χρηματοδότηση /Πρόγραμμα :
Χρηματοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), για το πρόγραμμα «HELIOS»
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1. Κριτήρια επιλογής του αναδόχου- Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προμηθευτή
προσφορά βάσει τιμής.
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
(Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή
διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Ηρακλείου).
2. Επιθυμητό
χωρίς
να
είναι Ανάδοχος - προμηθευτής Ηρακλείου που δραστηριοποιείται
απαραίτητο κριτήριο επιλογής του και εντός της πόλεως των Χανίων ή να συνεργάζεται με
άλλο πρατήριο καυσίμων εντός της πόλεως των Χανίων
αναδόχου-προμηθευτή
(και αντίστροφα)
Προϋπόθεση συμμετοχής

Η εγγύτητα των πρατηρίων από την έδρα της
«Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ» ΑΜΚΕ,
Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, ΤΚ 71303 Ηράκλειο Κρήτης
και επίσης από το κέντρο της πόλεως των Χανίων (δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 8 χλμ.)

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:

Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών:

Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης

Οι προσφορές δεν δύναται να υπερβούν τον προϋπολογισμό.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Β1.Αντικείμενο Προμήθειας
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα:
α) βενζίνης για τον ανεφοδιασμό καυσίμων των βενζινοκίνητων οχημάτων που κινούνται
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Προγράμματος HELIOS
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Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι οι ανάγκες σε υγρά καύσιμα θα διαμορφωθούν ως εξής:
Είδος προς
Εκτιμώμενη συνολική
Πόλη
α/α
CPV
Μονάδα
προμήθεια
αξία με ΦΠΑ (€)
Είδος
μέτρησης
(CPV)

Ηράκλειο

1

09132100-4

Βενζίνη

Λίτρα

4.320,00€

Χανιά

1

09132100-4

Βενζίνη

Λίτρα

1.080,00€

Σύνολο

5.400,00€

Β2. Τόπος παράδοσης του προς προμήθεια είδους:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΗ

Για τις ανάγκες ανεφοδιασμού οχημάτων:

(ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ)

Α) Πρατήριο καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη ή ίση των
οκτώ χιλιομέτρων (8 χλμ.) από την Έδρα της
«Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ» ΑΜΚΕ, Λ. 62
Μαρτύρων 146, ΤΚ 71303 Ηράκλειο Κρήτης.
Β) Πρατήριο καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη ή ίση των
οκτώ χιλιομέτρων (8 χλμ.) από το κέντρο των Χανίων.

Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Οι κοινοπραξίες
οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη
νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή,
εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών
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φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας εταιρείας αλληλέγγυα και εις
ολόκληρόν και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και
γραπτές) του προμηθευτή με την αναθέτουσα εταιρεία θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη
αρμοδίως.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από
το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσμα, δε θα
αξιολογηθούν.
8. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμών της
Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.
9. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής
τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για
τον Νομό Ηρακλείου), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και
το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
πρόσκλησης.
10. Οι παραγγελίες για την προμήθεια υγρών καυσίμων θα δίνονται τμηματικά, σύμφωνα με τις
ανάγκες της Αναθέτουσας Εταιρείας και του Προγράμματος.
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11. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
(ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
12. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Ηρακλείου.
Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει στην προσφορά τους να συμπεριλάβουν τον πίνακα του παραρτήματος Ι
συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω
ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ……………… / ……….…………….
Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..
e-mail: ……………………….……………………………
Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης των προσφορών:
Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 14:00
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Λ. 62 Μαρτύρων 146, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης
Δ1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης
Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
•
Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
•
Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
•
Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ’ αριθ. 10733/13-02-2020 πρόσκληση
•
Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
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2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση νομικού
προσώπου) από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού
φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
3. Την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και τις τυχόν μεταβολές από την κατά περίπτωση αρμόδια
οικονομική υπηρεσία, ανεξαρτήτως αν ο φορέας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206,
e-mail: info@ploigos-ea.gr
Οικονομική προσφορά προμήθειας «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του προγράμματος «HELIOS»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη,
18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00
(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία)

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Στέλλα
Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207 και στο email: info@ploigos-ea.gr
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζαχαρίας Ροδιτάκης
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