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Για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων των Τομέων
Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. - σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
118/2007 – προϋπολογισθείσας αξίας 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και με τη σύναψη σύμβασης.
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε
βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) με έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας
προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς, για την ανάδειξη προμηθευτή
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών και Ασφάλισης Νομικών –
Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. - σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 – προϋπολογισθείσας αξίας 20.000€
πλέον Φ.Π.Α. και συνολικής ποσότητας περίπου 27.300 λίτρων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
με τη σύναψη σύμβασης.
Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο που θα καλύπτει πλήρως
τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους και την περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών του
συνημμένου Παραρτήματος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η
χαμηλότερη τιμή, ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη ή και
πιστοποιούμενη, από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής μέση χονδρική τιμή
πώλησης του προϊόντος, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προσφέροντα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή
αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του
προσφέροντος, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την
ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων των Τομέων Υγειονομικών και
Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α.»
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Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι την Πέμπτη
18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. (υπόψη του Τμήματος Προμηθειών).
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να
παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών».
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 11:00 μ.μ. της 18.12.2014 δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής:
Α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως
ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης
επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα.
Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναφέρονται:
 τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό καθώς και κατάλληλη
και επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της σύμβασης
 ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο
ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την
τελευταία τριετία.
 ότι ο προσφέρων διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσης υπηρεσίες.
.
Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας.
Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στις 18.12.2014 και ώρα 11:15 στο
Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το
επιθυμεί.
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε Α) η υπ’ αρ. 298/25.09.2014 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ:Β38ΡΟΡΕ1-ΕΛΘ) ποσού 14.000 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του Ε.Τ.Α.Α.- ΤΑΝ στον ΚΑΕ: 00.10.161100 οικον. έτους 2014 & Β) η υπ’ αρ. 406/16.12.2014 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 19.434 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών στον ΚΑΕ: 1611 οικον. έτους 2014
Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή
των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης
και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν.
Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, κα Πολίτη Β. & κα Κατσαριώτη Ε. τηλ: 210-5217312 και 210-5217327
αντίστοιχα, fax: 210-5217315.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
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Ανήκει στην Πρόσκληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικής ποσότητας περίπου 27.300
λίτρων και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο
θέρμανσης, των κτηρίων ιδιοκτησίας, των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. συνολικά 21.600 λίτρα, εκ
των οποίων τα 20.000 λίτρα θα διατεθούν για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επί της οδού Σταδίου 29 και τα
1.600 λίτρα θα διατεθούν για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επί της οδού Αχαρνών 27, Αθήνα, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. & του Τομέα Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ. του
Ε.Τ.Α.Α. συνολικά 5.700 λίτρα, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών τους επί της οδού
Σωκράτους 53, Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Πίνακας Ομάδων κτηρίων
ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ.
ΚΤΗΡΙΟ :Σωκράτους 53-Αθήνα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5.700LIT

Προϋπολογισμός:4.200,00 €
πλέον Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΚΤΗΡΙΟ: Σταδίου 29 Αθήνα
1. ΚΤΗΡΙΟ: Αχαρνών 27 Αθήνα
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20.000LIT
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.600LIT

Προϋπολογισμός:15.800 ,00 €
πλέον Φ.Π.Α.

27.300 LIT

20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι, οι ως άνω ποσότητες πετρελαίου είναι οι προϋπολογισθείσες κατ΄ ανώτατο όριο, το δε Ταμείο
διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μέρος των ποσοτήτων κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Στις περιπτώσεις όπου, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις
τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της
μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
Ο προμηθευτής μαζί με το τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος οφείλει να προσκομίζει και το Δελτίο
Πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του, τη σχετική πρόσφατη
πιστοποίηση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση
αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα.
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης.
Οι παραπάνω εκπτώσεις θα ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωμα να
ακυρώσει ή να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιμές που επιτεύχθηκαν
είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
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ΙΙ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταμείο θα προμηθευτεί την απαιτούμενη ποσότητα του υπό προμήθεια
είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, για τις εγκαταστάσεις των κτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω. Η
ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται
στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο
Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης
και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ'αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. θα γίνεται με
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται από τους αντίστοιχους Τομείς.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτηρίων ιδιοκτησίας των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α
ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με fax, δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα πριν από την ημερομηνία
παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης .
Πριν από κάθε παραλαβή, η αρμόδια επιτροπή παραλαβών του αντίστοιχου Τομέα θα ελέγχει τις βάνες του
βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν
καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο.
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι :
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή .
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρμανσης, όπως χρώματος κ.λ.π.
3. Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής,
όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του
χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης του
προμηθευτή, θα γίνεται σχετική παρατήρηση επί του πρωτοκόλλου παραλαβής.
4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης του παραδιδόμενου πετρελαίου θέρμανσης, με σύνταξη
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στις Ενιαίες Υπηρεσίες
του Ε.Τ.Α.Α. και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
α) Ημερομηνία παραγγελίας
β) Ποσότητα
γ) Είδος
δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης
ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. για τον οποίο προοριζόταν η προμήθεια.
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν
ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού και
σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει
η) Αν αντικαταστάθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης στην ταχθείσα προθεσμία
ΙV. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Ταμείο θα προμηθευτεί την απαιτούμενη ποσότητα του υπό προμήθεια
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είδους, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, για τις εγκαταστάσεις των κτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω. Η
ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται
στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο
Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης
και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ'αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
V. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:

Α.1. Ποιοτικό &
Α.2. Ποσοτικό
1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :
α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια Χημική
Υπηρεσία.
Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης
όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές παραλαβής λαμβάνουν απ’
ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες
Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα Τεχνικού Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής.
Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό δειγματοληψίας.
Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο
δειγματοληψίας «ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγματοληψία διεξάγεται
κανονικά.
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής
δείγμα του πετρελαίου θέρμανσης ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται ανεξάρτητα από την
δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων
λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της
επιτροπής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο
άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.).
Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον αντίστοιχο Τομέα μέχρι εξάντλησης του πετρελαίου
θέρμανσης από την δεξαμενή.
Η διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
Διατάξεις.

2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει πέρα από την
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των
δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος
του πετρελαίου θέρμανσης πριν και μετά την παράδοση.
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 387 της 14/89
Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης.
Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα
Υπηρεσία (αντίστοιχο Τομέα του Ε.Τ.Α.Α.).
Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.

5

VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται απευθείας από τους Τομείς στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν
οι ομάδες κτηρίων. Μόλις συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής, ο προμηθευτής τα υποβάλλει
στην αρμόδια Υπηρεσία των αντίστοιχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα
συντάσσει την εντολή πληρωμής.
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία των
αντίστοιχων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., είναι τα εξής:
1. Τιμολόγιο του προμηθευτή –Δελτίο Αποστολής
2. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης
3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
4. Δελτίο πιστοποίησης τιμών πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημερομηνία παράδοσής του από το
Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
5. Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο.
Γ.
Οι κατά Νόμο κρατήσεις είναι:
1. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται υπέρ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-Τ.Ε.Α.Δ., και αφορούν τη
προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης του κτηρίου οδού Σωκράτους 53.
Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,10 % & 0,25 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου
Κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ 0,30 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου
Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4013/2011) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
παρακράτηση φόρου 1% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία τιμολογίου και αφού πρώτα αφαιρεθούν οι
κρατήσεις.
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον / τους
προμηθευτή / προμηθευτές.
* Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (§ ΙΑ- υποπαράγραφος ΙΑ.3-περίπτωση 2Α)
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) από 01.01.2015 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη
κοινωνικών πόρων υπέρ των ΦΚΑ του Μ.Τ.Π.Υ., και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής
Ασφάλισης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π.
2. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται υπέρ των Τομέων Υγειονομικών, και αφορούν τη προμήθεια σε
πετρέλαιο θέρμανσης των κτηρίων οδού Σταδίου 29 και Αχαρνών 27.
Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου.
τέλος χαρτοσήμου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4013/2011) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
παρακράτηση φόρου 1,0 % στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των κρατήσεων
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον / τους
προμηθευτή / προμηθευτές.
*Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (§ ΙΑ- υποπαράγραφος ΙΑ.3-περίπτωση 2Α) του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) από 01.01.2015 καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη
κοινωνικών πόρων υπέρ των ΦΚΑ του Μ.Τ.Π.Υ., και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής
Ασφάλισης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π.
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VII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 1.000,00 €.
Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:
α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.
β. Τον εκδότη.
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
η. Τους όρους ότι :
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
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Ανήκει στην Πρόσκληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Τ.Α.Α.
……………………………….
……………………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο
διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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