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ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις έτσι όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/23.7.2013) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
-

του ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/2.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
Διατάξεις,

-

του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄/1991) «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

ΑΔΑ: ΨΒΑΑ4653ΠΣ-ΗΧΘ

18PROC003918067 2018-10-30

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
2. Τις αποφάσεις:
 την με αρ. 57654 Υπουργικής Απόφασης (1781/Β΄/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 την υπ’ αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16.11.2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων με θέμα: «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
Οδηγιών»,
 την Κ.Υ.Α. υπ΄αρ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/τ.Β’/16.10.2003) «Προδιαγραφές και Μέθοδοι του
Πετρελαίου Θέρμανσης»,
 την με αρ. 468/2002 (Φ.Ε.Κ. 1273/Β/05.09.2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
& Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων «Διαδικασίες
Χρωματισμού & Ιχνηθέτησης Πετρελαίου Θέρμανσης»,
 την με αρ. 128/2016 (Φ.Ε.Κ.3958/Β/9.12.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας &
Ανάπτυξης – Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία ΕΕ 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων
υγρών καυσίμων σε θείο»,
 την με αρ. 54/2015 (Φ.Ε.Κ.462/Β/24.02.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού – Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης
περί της κανονικότητας ή μη δειγματοληψία υγρών καυσίμων»,
 την με αρ. 91354 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/308-2017),
 την με αρίθμ. 428/ΓΔ2/02-01-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων του αρθρ. 69Γ
του ν.4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 13/τ.Β΄/12-01-2017),
 την με αριθμ. Φ12/σχ.351/1465 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του κύριου
διατάκτη των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ορισμός
δευτερευόντων διατακτών και εκκαθαριστή αποδοχών του προσωπικού τους»(ΦΕΚ 1619 Β΄),
 την με αριθμ. 131046/ΓΔ2/1-8-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων,
υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών
Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ.2, εδάφιο β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)» (ΦΕΚ 2824/Β΄),
3. Τα έγγραφα:
 το με αριθμ. πρωτ. ΔΦ12/ΣΧ.257/673/15-2-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002677796) τεκμηριωμένο πρωτογενές
αίτημα της Υπηρεσίας μας,

2

ΑΔΑ: ΨΒΑΑ4653ΠΣ-ΗΧΘ

18PROC003918067 2018-10-30

 την υπ’ αριθμ. πρωτ.34620/ΓΔ2/1-3-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης με α.α. 20392 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 7Δ5Ν4653ΠΣ-27Θ,
ΑΔΑΜ:18REQ002736617),
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 207163/Γ1/27-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα
Π.Ε.Κ. και Γ.Α.Κ.»,
 την
αριθμ.
53113/Γ4/30-3-2018 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών
Διαγωνισμών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 81667/Γ4/18-5-2018 απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ,
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7)
επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την
κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
 τα από 13.09.2018, 05.09.2018 και 17.07.2018 Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών
διαγωνισμών της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
 την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.874/2656/19-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΟΣ4653ΠΣ-ΕΤΧ) απόφαση «Έγκριση
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο διενέργειας
Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018
(ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτική διακήρυξη για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών
Αρχείων του Κράτους και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τα Τμήματα 2,
3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 και 20»
 την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1037/3190/7-9-2018 (ΑΔΑ:Ω4ΙΙ4653ΠΣ-49Χ, ΑΔΑΜ: 18AWRD003659148)
απόφαση «Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο
διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτική
διακήρυξη
για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των
Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους και οριστική κατακύρωση για τα Τμήματα
1,5,6 και 21»
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1076/3258/13-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ4Ρ4653ΠΣ-ΕΗ7) απόφαση «Έγκριση
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο διενέργειας
Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018
(ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτική διακήρυξη για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για το Τμήμα 14 και
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης»,
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1048/3219/10-9-2018 (ΑΔΑ:61ΣΜ4653ΠΣ-ΦΞ3) απόφαση προσφυγής
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1078/3270/13-9-2018 (ΑΔΑ:ΨΣΞ54653ΠΣ-ΜΕΠ, ΑΔΑΜ:
18PROC003683116) πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων
τους Κράτους,
 την υπ΄αριθμ πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1143/3445/26-9-2018 απόφαση «Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016 στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1078/3270/13-9-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003683116,
ΑΔΑ:ΨΣΞ54653ΠΣ-ΜΕΠ) πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
3
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για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών
Αρχείων του Κράτους και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τα Τμήματα 2,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20»
 την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1146/3460/27-9-2018 (ΑΔΑ:ΨΞΗΚ4653ΠΣ-ΜΝΟ, ΑΔΑΜ:
18PROC003752874) επαναληπτική πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Περιφερειακών Υπηρεσιών των
Γενικών Αρχείων τους Κράτους,
 την υπ΄αριθμ πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1187/3614/9-10-2018 (ΑΔΑ: 6Φ774653ΠΣ-ΨΔΟ) απόφαση «Έγκριση
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1146/3460/27-9-2018
(ΑΔΑΜ:18PROC003752874, ΑΔΑ:ΨΞΗΚ4653ΠΣ-ΜΝΟ) πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες
Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για τα Τμήματα 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 και 20»
 την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
ΔΦ.12/ΣΧ.1188/3616/9-10-2018
(ΑΔΑ:ΩΨΗΘ4653ΠΣ-7Κ6,
ΑΔΑΜ:18PROC003809285) δεύτερη επαναληπτική πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Περιφερειακών
Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων τους Κράτους,
 την υπ΄αριθμ πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1311/3923/29-10-2018 (ΑΔΑ: 78ΚΒ4653ΠΣ-Ρ21) απόφαση «Έγκριση
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1188/3616/9-10-2018
(ΑΔΑ:ΩΨΗΘ4653ΠΣ-7Κ6, ΑΔΑΜ: 18PROC003809285) δεύτερη επαναληπτική πρόσκληση σε
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ματαίωση
της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τα Τμήματα 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 και 20»,
 το αριθμ. 2/17-10-2018 και τα από 05.10.2018 και 21.09.2018 Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας
συνοπτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 της
Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
4. Την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά προκειμένου να λάβει μέρος στην προβλεπόμενη από το
άρθρο 32 , παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν. 4412/2016 διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5) για τα Τμήματα 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 και 20 της
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7)
επαναληπτικής διακήρυξης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (14.985,17€) άνευ ΦΠΑ και δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (18.409,90€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα Τμήματα για τα οποία θα
διενεργηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι τα εξής:
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ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ενδεικτική
ποσότητα
σε λίτρα

Προϋπολογισμός
δαπάνης με
ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
δαπάνης άνευ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.000

1968

1587,1

12 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

400

423,2

341,29

14 ΓΑΚ-Α.Ν. ΣΑΜΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.500

2870

2452,99

16 ΓΑΚ-Α.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.700

1739,1

1402,5

17 ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.000

2018

1627,42

ΓΑΚ-ΤΟΠΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2.000

2122

1711,29

19 Ι.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

6.000

6036

4867,74

20 Ι.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.200

1233,6

994,84

17.800

18.409,90

14.985,17

Τμήμα
11 ΓΑΚ-Α.Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΚ-Α.Ν.

ΓΑΚ-ΤΟΠΙΚΟ

18

ΣΥΝΟΛΟ

Είδος
καυσίμου

ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το
σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της παρούσης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός Τμημάτων που
μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Για κανένα τμήμα δεν γίνονται δεκτές προσφορές με
αρνητική έκπτωση.
Κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής ανά τμήμα και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης ανά λίτρο, ανά νομό, του
πετρελαίου θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης του, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η προϋπολογισθείσα αξία της παρούσας διαδικασίας είναι αποτέλεσμα της πρόβλεψης αναγκών σε
πετρέλαιο θέρμανσης έχοντας ως βάση τις ανάγκες των προηγούμενων ετών.
Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες μέχρι
εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης που αφορά στο κάθε τμήμα.
Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες που αποτυπώνονται στον παραπάνω Πίνακα είναι ενδεικτικές καθώς
εξαρτώνται από την αυξομείωση της τιμής των καυσίμων διεθνώς, καθώς και από τις πραγματικές
συνθήκες και ανάγκες. Για αυτό το λόγο οι ποσότητες μπορούν είτε να μειωθούν είτε να αυξηθούν με
μοναδικό περιορισμό ότι δεν μπορούν να ξεπερνάνε τον προϋπολογισμό κάθε τμήματος. Σε περίπτωση
που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσομένων ποσοτήτων οι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται να αξιώσουν κανενός είδους αποζημίωση.
Ο προϋπολογισμός κάθε Τμήματος βασίστηκε στη Μέση Λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο, ανά Νομό, η
οποία δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών του
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις 13/2/2018.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 1512 του Ειδικού Φορέα 19-120 του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Παιδείας Ερευνάς και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2018.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.
Τόπος/χρόνος διενέργειας διαπραγμάτευσης
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., στην διεύθυνση: Δάφνης
61, Τ.Κ. 154 52 Ψυχικό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:30 π.μ.
Τόπος/χρόνος υποβολής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών είναι στις 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών
Αρχείων του Κράτους, Διεύθυνση: Δάφνης 61 Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Ισόγειο, μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές υποβάλλονται:
i. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. στην άνω ταχ. διεύθυνση
είτε
ii. με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Κεντρική Υπηρεσία των
Γενικών Αρχείων του Κράτους στην άνω ταχ. διεύθυνση.
Τα ΓΑΚ δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές
που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην
αρμόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω
και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων
συγκοινωνίας κ.τ.λ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα υποβάλλουν προσφορά,
κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά), όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003386567,
ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτικής διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του
Παραρτήματος Α της παρούσης.
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης : ΔΦ.12/ΣΧ.1313/3926/29-10-2018
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠ.Π.Ε.Θ. – ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Υπηρεσία που διενεργεί την διαπραγμάτευση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Διεύθυνση : Δάφνης 61, 154 52 Ψυχικό
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης προσφορών: 06-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 06-11-2018 και ώρα 11:30 π.μ.
«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή»
Η παρούσα Πρόσκληση καθώς και η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018
(ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτική διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής
θα βρίσκεται δημοσιευμένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην
ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ στο σύνδεσμο: http://gak.gr .
Επίσης η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας των ΓΑΚ, στη διεύθυνση www.gak.gr.
Τα προαναφερόμενα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται και σε έντυπη μορφή δωρεάν από το Τμήμα
Γραμματείας- Λογιστηρίου της ΚΥ των ΓΑΚ, οδός Δάφνης 61 Τ.Κ. 154 52 Ψυχικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-6782264, κα Υβόννη Αζάρ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα παραπάνω έγγραφα της Σύμβασης με εντολή τους σε ταχυδρομική
υπηρεσία της επιλογής τους με χρέωση του παραλήπτη και χωρίς η Υπηρεσία να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από Τμήμα Γραμματείας – Λογιστηρίου της
Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
210 6782264, email: arc3@gak.gr, Υ. Αζάρ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.781/2468/6-7-2018
(ΑΔΑΜ:18PROC003386567, ΑΔΑ:6Κ4Δ4653ΠΣ-ΖΛ7) επαναληπτική διακήρυξη.

7

ΑΔΑ: ΨΒΑΑ4653ΠΣ-ΗΧΘ

18PROC003918067 2018-10-30

Η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
Μαριέττα Μινώτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το
σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της πρόσκλησης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Της επιχείρησης …………………………………….,
Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ………..,
Α.Φ.Μ. :………………………, Δ.Ο.Υ. :……………………….,
Τηλ. : …………………………., Fax :……………………………, Ε-mail : ………………………….
Αφού έλαβα υπ’ όψιν την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση και την διακήρυξη του διαγωνισμού και τις
μελέτησα, δηλώνω πλήρως και ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτών και της ισχύουσας
νομοθεσίας και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά :
ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής
πώλησης ανά λίτρο, ανά νομό του πετρελαίου
θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης του, όπως
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

11
ΓΑΚ-Α.Ν. ΠΕΛΛΑΣ
12
ΓΑΚ-Α.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14
ΓΑΚ-Α.Ν. ΣΑΜΟΥ
16
ΓΑΚ-Α.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
17
ΓΑΚ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
18
ΓΑΚ-ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
19
Ι.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ
20
Ι.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης.
Ημερομηνία: ………………

Για τον προσφέροντα
Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
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