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Αριθ. Πρωτ: 2811.23/221/2022
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».
ΣΧΕΤ. : α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Η Αριθ. Πρωτ. :2811.23/209/2022/07-02-2022 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ : ΨΑΚΛ4653ΠΩ6Σ4, ΑΔΑΜ : 22REQ010027616).

1.
Η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια
διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης
βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων
Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου έως την 31-12-2022, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β)
σχετική πίστωση .
2.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα
εννιά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών #17.919,21€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων
υπέρ Δημοσίου).
3.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 28410-90108
για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
4.
Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 12:00, στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με
τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
5.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.Η Λιμενάρχης

Επισυνάπτεται:
-Έντυπο Τεχνικών απαιτήσεων (Φ.04)

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΣΙΩΤΗ Δήμητρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια :
α) Αμόλυβδης βενζίνης (CPV 09132100-4 )
β) Πετρέλαιου κίνησης (CPV 09134100-8)
Για κάλυψη αναγκών χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακόσιων δέκα εννιά ευρώ
και είκοσι ενός λεπτών #17.919,21# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα
χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ ειδικός φορέας 1041-502-0700400 και
λογαριασμού 2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης οικονομικού έτους 2022. Οι προσφέροντες θα πρέπει να
καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες
λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
κατόπιν έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου κατά
την ημέρα παράδοσης του όπως ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η Αρμόδια Δημόσια Αρχή .

ΙV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α ΕΙΔΟΣ
01
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ (ΟΧΗΜΑΤΑ)
02
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ)
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
03
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ (ΣΚΑΦΟΣ)
Συνολικός προϋπολογισμός απαλλάσσεται Φ.Π.Α. 24%

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α) Αμόλυβδη βενζίνη (CPV 09132100-4 ) για πλωτά μέσα
Β) Πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100-8) για χερσαία μέσα
Γ) Αμόλυβδη βενζίνη (CPV 09132100-4 )για χερσαία μέσα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
300 lit.
2.000 lit.
3.772,21 €
9.400 lit.
14.147 €

CPV
09132100-4
09134100-8
09132100-4

VΙΙ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται α) για τα χερσαία μέσα η έδρα της εκάστοτε
επιχείρησης σε απόσταση έως είκοσι (20) χιλιομέτρων από το Λιμάνι Αγίου Νικολάου , έδρα της Λιμενικής
Αρχής β) για τα πλωτά μέσα ο χώρος ελλιμενισμού του εκάστοτε πλωτού στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου . Η
μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα της αναδόχου εταιρείας. Τα
υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία εντός μίας (01) ημέρας από την επομένη της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Η παρακολούθηση θα γίνει από την Λιμενική Αρχή Αγ. Νικολάου και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών με
βεβαίωση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αγ. Νικολάου.
IX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται
ευκρινώς :
α) η λέξη ¨ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨
β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
γ) ο τίτλος της προμήθειας
δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα
δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) .
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:
1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.
2. Την προσφερόμενη έκπτωση επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους
καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης του όπως ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η Αρμόδια
Δημόσια Αρχή , η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. Η τιμολογιακή αξία για την
προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης) για τα πλωτά μέσα απαλλάσσεται ΦΠΑ.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έως 31-12-2022 εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η σχετική πίστωση .
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή
εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα µε τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και
θα συμμορφώνεται µε τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Υπουργείου.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

01

02

03

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (χωρίς
Φ.Π.Α.,
συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων υπέρ δημοσίου)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
CPV 09132100-4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
CPV 09134100-8
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
CPV 09132100-4

ΦΠΑ (%)

24%

24%
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η
οικονομική προσφορά.
X. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της
Λιμενικής Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών
εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου
80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr).
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

