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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
Tαχ. Διεφκυνςθ : Εμπορίου 7 και Αρκαδιουπόλεωσ
Τ.Κ.
: 68132
Ρλθροφορίεσ : Υποπ/ρχοσ Λ.Σ. ΜΡΑΞΕΒΑΝΘ Σταματία
Ανκ/ρχοσ Λ.Σ. ΘΛΙΑ Ρανωραία
Τθλζφωνο
: 2551356220
Email
: alex.pagia@hcg.gr

Αλεξανδροφπολθ, 09/08/2022
Αρικ. Ρρωτ. : 2835.4/2307/2022

ΠΡΟ : Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωςθ – Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ».
ΧΕΣ. : α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Θ Αρικ. Ρρωτ. : 2811.23/2274/2022/05-08-2022 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ (ΑΔΑ :
ΨΞΝΤ4653ΡΩ-Α0Ξ, ΑΔΑΜ : 22REQ011072669).

1.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδροφπολθσ ςασ ανακοινϊνει ότι προτίκεται να προβεί ςε

διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ για τισ ανάγκεσ ΠΛ 1055 υπαγωγισ Κ.Λ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ.
2.

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των επτά χιλιάδων πεντακοςίων ενόσ

ευρϊ και πενιντα λεπτϊν #7.501,50€# (απαλλαςςόμενου Φ.Ρ.Α. 24% και ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου).
3.

Οι ενδιαφερόμενοι δφναται να επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μασ ςτο τθλζφωνο

2551356220, για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ απαιτθκεί.
4.

Δφναςκε να υποβάλλετε προςφορά, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ

και ϊρεσ, μζχρι τθν Σρίτθ 23-08-2022 και ϊρα 10:00, ςτθν οδό Εμπορίου 7 και Αρκαδιουπόλεωσ,
Αλεξανδροφπολθ – Γραφείο Προμθκειϊν, ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ υποβολισ
προςφοράσ. Πλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ με το πζρασ
τθσ υποβολισ τουσ.
5.

Ραραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία – διευκρίνιςθ απαιτθκεί.-

Επιςυνάπτoνται:
Τεχνικζσ απαιτιςεισ (φ.04)
Ο Κεντρικόσ Λιμενάρχθσ

Πλοίαρχοσ Λ.. ΨΤΡΡΑ Ευςτράτιοσ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

α) Ρρατθριοφχοι Αλεξανδροφπολθσ (μζςω Ρροζδρου Βενηινοπωλϊν Αλεξ/πολθσ κ.ΚΕΣΟΥΔΑΚΘ Νικολάου)
β) Εγκαταςτάςεισ Ρετρελαιοειδϊν Ραραλία Μαΐςτρου
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

22PROC011078822
2022-08-09
Προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ)
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν προμικεια αμόλυβδθσ
βενηίνθσ για κάλυψθ αναγκϊν ΡΛΣ 1055 υπαγωγισ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των επτά χιλιάδων πεντακοςίων ενόσ ευρϊ και
πενιντα λεπτϊν #7.501,50# απαλλαςςόμενου ΦΡΑ 24% (Άρκρο 27 Ν.2859/2000 Α’248) και
ςυμπεριλαμβανομζνου κρατιςεων υπζρ δθμοςίου (κρατιςεισ δικαιοφχου: φόροσ ειςοδιματοσ 1% επί τθσ
κακαρισ τιμισ, υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,07%, υπζρ ΑΕΡΡ 0,06% και 3% χαρτόςθμο επί (ΕΑΑΔΘΣΥ+ΑΕΡΡ) –
κρατιςεισ ανακζτουςασ αρχισ: 4% ΜΤΝ, 2% ΕΛΟΑΝ, 2% χαρτόςθμο (ΜΤΝ+ΕΛΟΑΝ) και 20% ΟΓΑ επί
ακροίςματοσ των τελϊν χαρτοςιμου) και κα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό του ΥΝΑΝΡ.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ.
ΙV. ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Το υπό προμικεια είδοσ κακϊσ και θ ςυνολικι ποςότθτα αυτοφ αναγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

01 ΑΜΟΛΥΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ

ΛΙΤΑ

CPV

4.200

09132100-4

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ απαλλαςςόμενου Φ.Ρ.Α. 24%

7.501,50 ΕΥΩ

V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ Unleaded 95 (CPV 09132100-4).
VΙΙ. ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ του υπό προμικεια είδουσ ορίηεται ο βόρειοσ προβλιτασ ςτο μικρό λιμάνι Αλεξ/πολθσ
(ζναντι ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ). Θ μεταφορά και θ παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ κα γίνει με
μζριμνα και ζξοδα τθσ αναδόχου εταιρείασ. Το υπό προμικεια είδοσ κα παραδίδεται τμθματικά από τθν
ανάδοχο εταιρεία από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και κα περατωκεί με τθ
μεταφορά όλθσ τθσ αναγκαίασ ποςότθτασ καυςίμων ςτον τόπο παράδοςθσ ςτο τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ
(31-12-2022) ι μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Θ παρακολοφκθςθ κα γίνει από τθν Λιμενικι Αρχι Αλεξανδροφπολθσ και θ παραλαβι των υπό προμικεια
ειδϊν με βεβαίωςθ που εκδίδεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ, ιτοι Λιμενικι Αρχι
Αλεξανδροφπολθσ.
IX. ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει
δφο (02) υποφακζλουσ, «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ και τον προβλεπόμενο τρόπο διανομισ του υπό προμικεια αγακοφ και επί ποινι απόρριψθσ
τα κάτωκι (ςε φωτοαντίγραφα):
i. Αντίγραφο τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ, που διακζτει.

ii. Ριςτοποιθτικά για τα γενικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά του υπό προμικεια αγακοφ που πρζπει να
είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.
iii. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι εφαρμόηει ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςφςτθμα ειςροϊν εκροϊν ςφμφωνα με τον
Ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137/τ.Αϋ/07-08-2009), όπωσ ιςχφει.
iv. Ριςτοποιθτικά για τον προβλεπόμενο τρόπο μεταφοράσ και διάκεςθσ του υπό προμικεια αγακοφ
ςτον τόπο παράδοςθσ. Για το βυτίο μεταφοράσ καυςίμου:
 Άδεια κυκλοφορίασ.
 Ριςτοποιθτικό διενζργειασ ελζγχου ςε εξοπλιςμό και όχθμα από πιςτοποιθμζνο
πραγματογνϊμονα ADR.
 Δελτίο Τεχνικοφ Ελζγχου (Δ.Τ.Ε.).
 Πλεσ οι απαραίτθτεσ αςφάλειεσ του οχιματοσ.
 Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ για μεταφορά εμπορευμάτων υπό τελωνειακι ςφράγιςθ.
 Βεβαίωςθ ι Υ.Δ. Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ για τθν ιςχφ των πυροςβεςτικϊν μζςων.
v. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α 75) υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ (gov.gr) ότι:
 ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Ρρόςκλθςθσ,
 πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
 τθρεί όλεσ τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςτισ
οποίεσ υπόκειται,
 μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016,
 δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναγραφόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016 καταςτάςεισ,
 είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
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Στον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
1. Ρλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
2. Τθν ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ,
λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία -μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ- για παράδοςθ
των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Οι προςφορζσ κα πρζπει να αναφζρονται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ τιμισ
πϊλθςθσ, θ ςφγκριςθ των οποίων κα γίνει με βάςθ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ νόμιμα
διαμορφωμζνθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ από το Δελτίο Τιμϊν τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τον νομό Ζβρου.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον τρείσ μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
(απαλλαςςόμενου Φ.Ρ.Α.,
ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ
δθμοςίου)

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ (ΘΕΤΙΚΟ Θϋ
ΑΝΘΤΙΚΟ (±) (%)1)
ΑΙΘΜΘΤΙΚΑ ΟΛΟΓΑΦΩΣ

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.
1

ποςοςτό (%) ζκπτωςησ επί τησ εκάςτοτε διαμορφούμενησ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του
είδουσ, όπωσ ορίηεται ςτο Δελτίο Τιμών τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
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X. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
Λιμενικισ Αρχισ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73
και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ
“ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ” και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι
απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ
βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό
φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), αντί του προαναφερκζντοσ
αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr).
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ
(ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 (Αϋ
147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

