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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για την προμήθεια καυσίμων, ( πετρέλαιο DIESEL)  και Βενζίνη. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του 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.

2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες 

διατάξεις».

3. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου».

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 254).

6. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006 

(ΦΕΚ Α' 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
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7. Την 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».

8. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Την υπ’ αριθμ. 57654 (Β' 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. 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.

12. Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

13. Την ΔΣ 8/25-05-21 , θέμα ΕΗΔ1, «Εξουσιοδότηση του Προέδρου από το ΔΣ του 

Ε.ΚΕ.Α».

14. Το υπ’ αριθ. 1641/16-03-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α. 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1670/17-03-2022 και με αριθμ. Καταχώρισης 113/0, ΑΔΑ 

92ΕΥΟΡΕ3-044 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΚΕ.Α οικονομικών ετών   2022-23.

16. Το υπ΄ αριθ. Α.Π.: 1248/01-03-2022 Πρωτογενές Αίτημα του Προϊστάμενου 

Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια καυσίμων, βενζίνης και πετρελαίου.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, όπως υποβάλει προσφορά για την προμήθεια 

καυσίμων, βενζίνης ( 1.600 lt) και  πετρελαίου (diesel 19.000 lt).
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Οι ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή , λόγω της φύσης της 

92προμήθειας, δύναται να προμηθευτεί μεγαλύτερο ή χαμηλότερο αριθμό ποσοτήτων 

ανά είδος στα όρια προϋπολογισμού του τμήματος. 

Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV:  09130000-0 «Καύσιμα».

 O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 37.200,00 €  με Φ.Π.Α 24%.

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.ΚΕ.Α. Η δαπάνη για 

την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1611 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού τοων 

οικονομικών ετών 2022-23 του Φορέα.

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: 9ΕΥΟΡΕ3-Ο44.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο θετικό 

ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Νομό Αττικής .

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, ορίζεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. 

Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α, ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική 

αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό 

έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (1) ένα έτος. 

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ακόλουθες Τεχνικές 

Προδιαγραφές.

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι
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Προμήθεια καυσίμων, βενζίνης και πετρελαίου για εννέα (9) οχήματα και δύο(2) 

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες παραγωγής ρεύματος ) του Ε.ΚΕ.Α 

1.Ετήσια ποσότητα πετρελαίου (DIESEL) για οκτώ (8) οχήματα 18.000 lt

2.  Ετήσια ποσότητα πετρελαίου (DIESEL) για δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ γεννήτριες 

παραγωγής ρεύματος)

1.000 lt

3. Ετήσια ποσότητα βενζίνης για ένα (1) όχημα 1.600 lt

Συνολικά πετρέλαιο (DIESEL) 19.000 lt και βενζίνη 1.600 lt

Ετήσια προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τον εφοδιασμό των γεννητριών του Κέντρου. Οι 

προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις.

Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου πρέπει να είναι σύμφωνη με: 

Αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση.

Με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξη και Τουρισμού.

Τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ’ αριθ. 467/2002 (Β΄1531) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «30-03-2022» και ώρα 

11:30 πμ.
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Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «promithies2@ekea.gr».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους 

προσφορά, σε μορφή PDF, (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του 

οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α 

Είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

Ποσοστό έκπτωσης (%) 

επί της μέσης λιανικής 

τιμής πώλησης 

(ολογράφως)

Ποσοστό έκπτωσης (%) 

επί της μέσης λιανικής 

τιμής πώλησης 

(αριθμητικώς)

1

2

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το θετικό ποσοστό έκπτωσης επί της 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως καθημερινά αυτή διαμορφώνεται από το 

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων για τον Νομό Αττικής, (αριθμητικά και 

ολογράφως) και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
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Στην περίπτωση αυτή η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων για τον Νομό Αττικής, εφαρμοζόμενου του 

ποσοστού έκπτωσης, το οποίο δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή 

αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον οικονομικό 

φορέα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της 

ποσότητας των ειδών της προμήθειας.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της 

καθαρής αξίας. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4%. 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους 

προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF: 

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο 

εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για της 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 

74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από 

την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 Τηρεί όλους τους Νόμους, σχετικούς με την εργασία (Εργατική –Ασφαλιστική 

Νομοθεσία).

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
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ανεπιφύλακτα.

  Πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για κάθε είδος 

που προσφέρει.

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 

βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

και της δόλιας χρεοκοπίας.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας.

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 

εφόσον επιλεγεί.

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.

 Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο μέχρι τη λήξη της 
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σχετικής σύμβασης

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να 

ζητηθούν από τον μειοδότη, από την υπηρεσία, σύμφωνα με την περί προμηθειών 

νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης,                    

Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο 

Διαχείρισης Υλικού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

              

                  Παναγιώτης Κατσίβελας

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ
'
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