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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 24210 32545

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €60.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης των οχημάτων της ΟΛΒ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει ποσοστού έκπτωσης ως προς την μέση τιμή για την ηπειρωτική
Μαγνησία.
Oι εκτιμώμενες ποσότητες για το έτος 2021 είναι:
Είδος καυσίμου

Εκτιμώμενη ποσότητα
(λίτρα)

CPV

Πετρέλαιο DIESEL
κίνησης

50.000

09134200-9

Βενζίνη αμόλυβδη

3.000

09132100-4

1. Τεχνική Περιγραφή
Τα προς προμήθεια καύσιμα πρέπει:
• Να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια
• Να είναι απαλλαγμένα από παρουσία νερού
• Ειδικότερα το πετρέλαιο DIESEL κίνησης να μην έχει αναμιχθεί με πετρέλαιο θέρμανσης
• Ειδικότερα η αμόλυβδη βενζίνη είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)
2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή
εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
-

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
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β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
- δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εγγραφής
-

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας σε ισχύ

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα ζητήσει από τον προσωρινό μειοδότη να προσκομίσει τα δικαιολογητικάέγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν τα διαλαμβανόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση, όπως ενδεικτικά
αναφέρουμε: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό περί κήρυξης σε
πτώχευση, βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο κλπ.
4. Οικονομικά στοιχεία
− Η προσφορά θα δοθεί με την μορφή έκπτωσης (θετικής ή αρνητικής) επί τοις εκατό ως
προς τη μέση τιμή που ανακοινώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ιστοσελίδα της
(http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=99) για την ηπειρωτική Μαγνησία, χωρίς τον
ΦΠΑ (π.χ. έκπτωση 1% ως προς τη μέση τιμή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Ηπειρωτική
Μαγνησία). Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται. Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές στα Δελτία
Πιστοποίησης Τιμών Καυσίμου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
− Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη
(95 ή 97 ή 100 οκτανίων).
− Επιτρέπεται η προσφορά αρνητικής έκπτωσης, ήτοι τιμολόγηση πάνω από την μέση τιμή για
την ηπειρωτική Μαγνησία.
− Επειδή κατά την παράδοση των καυσίμων – άρα και την τιμολόγησή τους - δεν έχει
ανακοινωθεί η μέση τιμή καυσίμων για την ηπειρωτική Μαγνησία για την συγκεκριμένη ημέρα,
στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο το οποίο θα αντιστοιχεί στις ημέρες
κατά τις οποίες η τιμολόγηση υπερέβαινε την τιμή που έπρεπε να τιμολογηθεί. Για
παράδειγμα: Εάν παραδοθούν 1.000 λίτρα πετρελαίου, με τιμή τιμολόγησης 0,99€/λίτρο, ενώ
ο ανάδοχος έχει προσφέρει έκπτωση 2% και η μέση τιμή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
ημέρα παράδοσης είναι €1,00/λίτρο πλέον ΦΠΑ, τότε ο ανάδοχος θα έπρεπε να είχε
τιμολογήσει προς 0,98€/λίτρο (αντί 0,99€/λίτρο), οπότε θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό
τιμολόγιο ίσο με 0,01€/λίτρο Χ 1.000 λίτρα = €10,00.
− Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από 1-1-2021 ή από την ημερομηνία κατακύρωσης του
αποτελέσματος από το ΔΣ του ΟΛΒ (όποιο επέλθει δεύτερο) μέχρι 31-12-2021.
− Σημειώνεται ότι: Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος.
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση εργασίας (€60.000,00 πλέον ΦΠΑ)
προσδιορίζει την διαδικασία επιλογής αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός), σε
περίπτωση που το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης, εξαντλήσει το ποσό των €60.000,00 (όριο διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού), η σχετική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζήμια για τα συμβαλλόμενα
μέρη.
− Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.
− Για πληρωμές άνω των €1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
− Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή
αποκλεισμού μέχρι την 10:00’ ώρα π.μ. της 29/10/2020 (έναρξη αποσφράγισης των
προσφορών).
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5. Υποχρεώσεις Αναδόχου
•
•
•

•

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει βυτιοφόρο όχημα για την προμήθεια του καυσίμου στις
εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ. Η εκφόρτωση των καυσίμων από τον ανάδοχο θα γίνεται είτε
απευθείας σε οχήματα είτε σε δεξαμενή-ές, καθ’ υπόδειξη του υπευθύνου της ΟΛΒ.
Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες
του λιμένα. Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται την ίδια ημέρα της ειδοποίησης από το
Γραφείο Κίνησης του ΟΛΒ για την προμήθεια των καυσίμων.
Κατά την προμήθεια των καυσίμων και με την συχνότητα που επιθυμεί ο ΟΛΒ, το βυτιοφόρο
όχημα του Αναδόχου θα ζυγίζεται στην γεφυροπλάστιγγα του ΟΛΒ πριν και μετά την
εκφόρτωση των καυσίμων, παρουσία υπαλλήλου του ΟΛΒ ο οποίος θα είναι παρών καθ’ όλη
τη διάρκεια της διάθεσης των καυσίμων.
Ο ΟΛΒ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των καυσίμων μέσω της αποστολής
δείγματος σε εξωτερικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακατάλληλη ποιότητα, ο
Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος, θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης,
διατηρουμένων των δικαιωμάτων της ΟΛΒ ΑΕ για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής
και αποθετικής ζημίας της από την αιτία αυτή.

6. Έκπτωση του Αναδόχου και παρεπόμενες συνέπειες
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου
έκπτωτου με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β Α.Ε, με αποτέλεσμα:
α) την λύση της σύμβασης αζημίως για την ΟΛΒ και χωρίς την τήρηση προθεσμίας
β) την κατάπτωση της εις χείρας της ΟΛΒ ΑΕ Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
γ) την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για κάθε θετική ή αποθετική
ζημιά που υπέστη από την παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.
7. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της μεγαλύτερης έκπτωσης επί της μέσης τιμής καυσίμων
της περιφέρειας.
Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(€300,00).
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύει ο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Βόλος 14/10/2020
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

