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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

XAΛΚΙ∆Α 31 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 37666/2095

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣ :
Πίνακα Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Χαινά 93 Τηλέφωνο: 2221353726
Πληροφορίες κ. Καρλατήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛ.ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση, για την προµήθεια υγρών
καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης, κίνησης - βενζίνη σούπερ, αµόλυβδη) προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Σ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆.»
2) Το Π.∆.118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»
4) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α713-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5) Την αριθµ. (οικ) 110644/2651/1-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2538/Β΄/9-102013) µε την οποία συµπληρώθηκε η αρ. (οικ) 10544/297/30-1-2013 όµοια περί ανάθεσης άσκησης τοµέων
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

(ΦΕΚ

373/Β΄/19-02-2013).
6) Το γεγονός ότι οι διαγωνισµοί που προκηρύχτηκαν µε την αριθµ. 4516/201/15-01-2014 ∆ιακήρυξή µας και
διενεργήθηκαν στις 19-02-2014 και στις 26-02-2014 (ο επαναληπτικός), απέβησαν άγονοι λόγω µη υποβολής
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προσφορών τόσο για το πετρέλαιο θέρµανσης (οµάδα Ά) συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ όσο
και για τα καύσιµα κίνησης (οµάδα Β΄) συνολικού προϋπολογισµού 120.000,00 € µε ΦΠΑ.
7) Την µε αρ. 313/17-03-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης

για

την

προµήθεια

υγρών

καυσίµων

για τις ανάγκες των

Υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της την 31-08-2014.
8) Το γεγονός ότι για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης δεν απαιτείται η προβλεπόµενη από το
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν. 4013/11 όπως ισχύει, σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων καθόσον η σύµβαση προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π. ∆/τος 60/2007 λόγω του προϋπολογισµού καθόσον αυτός (160.000,00 €)
είναι µικρότερος του κατώτερου ορίου που καθορίστηκε στο ποσό των 207.000,00 € χωρίς ΦΠΑ µε τον αριθµ.
1336/13-12-2013 Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφεροµένους, έχοντες πρατήριο υγρών καυσίµων στην περιοχή της Χαλκίδας έδρας της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να λάβουν µέρος στην διαπραγµάτευση που θα γίνει σε αίθουσα του τρίτου
ορόφου του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας παρουσία των ενδιαφεροµένων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους σε ηµέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί αφού αρχικά καταθέσουν τις προσφορές τους στο
πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Χαινά 93 στην Χαλκίδα , στο Ισόγειο) µέχρι την Τρίτη
8 Απριλίου 2014, ώρα 11:00π.µ. και αφού αυτές γίνουν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής
από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα στις 11.00 π.µ ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού παρουσία των ενδιαφεροµένων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει ήδη προσφορά και επιθυµούν να παρευρεθούν.
Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και

η διαπραγµάτευση επ' αυτών θα

πραγµατοποιηθεί παρουσία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά µετά από απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Η κατάρτιση των προσφορών από τους ενδιαφερόµενους θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης
του διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ. 4516/201/15-01-2014 της Π.Ε. Εύβοιας το οποίο αποτελεί ενιαίο και
αδιαίρετο κείµενο της παρούσας πρόσκλησης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση επί τοις % στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του η οποία πρέπει να
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς για τα παρακάτω είδη:
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ΕΙ∆Η ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
α. Πετρέλαιο θέρµανσης
β. Πετρέλαιο κίνησης
γ βενζίνη αµόλυβδη
δ βενζίνη σούπερ αµόλυβδη
Ο προϋπολογισµός ορίζεται στο ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00€) συµπερ.ΦΠΑ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είναι:
Οι διαγωνιζόµενοι να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίµων στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,
όπου βρίσκεται και το γραφείο κίνησης οχηµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η άµεση, συνεχής, απρόσκοπτη
και ακώλυτη παροχή καυσίµων σε αυτά όποτε και εφόσον χρειάζεται. Εκτός του πρατηρίου της έδρας, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να διαθέτουν πρατήρια υγρών καυσίµων και σε άλλες περιοχές της αρµοδιότητας
της Π.Ε. Εύβοιας. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προµήθειας καυσίµων καθόλη τη
διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση µη τήρησης όρων της σύµβασης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
προµήθειας καυσίµων από άλλο πρατήριο σε βάρος του προµηθευτή
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, επί ποινή
αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης σε ισχύ, από αρµόδια
∆ιοικητική αρχή.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από
δηµόσια αρχή, στην οποία να αναγράφονται:
α) ότι γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισµού και τους αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη και
β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί
µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α
της παρ. 2 του αρ. 6 του Π.∆. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του αρθ. 6 του Π.∆. 118/2007, είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του αρθ.
6 του Π.∆. 118/2007, δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου
∆ηµοσίου Τοµέα σε όλη την επικράτεια.
3)

Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής.

Όταν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε: Φ.Ε.Κ. σύστασης, πρακτικό ∆.Σ. συγκρότησης του σε σώµα,
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καταστατικό της εταιρίας µε πιθανές τροποποιήσεις του, κατά περίπτωση, ώστε να φαίνεται ο νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην διακήρυξη µε αρ. πρωτ.: οικ. 4516/201/15-01-2014 του
διαγωνισµού αντίτυπα της οποίας διατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
(22213 53726 ).
Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα αναγραφόµενα πρατήρια της περιοχής της έδρας της Π.Ε. Εύβοιας,
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Εύβοιας και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας
www.naevias.gr.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Σ.Ε.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1)Μέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού
2)Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Eυβοίας
3)Πρατήρια Υγρών Καυσίµων
-Ματσωλάς Ευστάθιος – ΕΚΟ – Τηλ. 2221029500
-ΑΦΟΙ ΚΙΝΙΟΥ ΟΕ (Κίνιος Ιωάννης Γ.) – ΒΡ - Τηλ.2221052215
-Μπεληγιάννης Ευάγγελος – ΒΡ - Τηλ.2221084553
-ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – AVIN - Τηλ.2221083083
-Σιαράπη Αργυρώ Γ. - Τηλ.2221026090
-Φλώρος Ιωάννης Ν. – CYCLON - Τηλ.2221082074
-ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Τηλ.2221092677
-Σεπετή Παρασκευή Ν. – REVOIL - Τηλ.2221054943

