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Αρ. Πρωτ.: 140                                                                                                                            Κανάλια, 14/02/2017 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καύσιμων κίνησης για το 

έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.. 

 

  Ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου» που 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας καύσιμων 

κίνησης για το έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά ακολουθώντας την διαδικασία που αναλύεται στην παράγραφο Β. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η πρόσκληση αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης 

των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε, 

Τα ζητούμενα υγρά καύσιμα είναι τα ακόλουθα:  

1. Πετρέλαιο κίνησης 

2. Βενζίνη αμόλυβδη 

3. Υγραέριο 

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

ισχύουσες διατάξεις 

Θα πρέπει:  

Α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι απαλλαγμένο από τις προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

Β) Η αμόλυβδη βενζίνη να μην αναμειγνύεται με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ(€) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
2.000,00 € 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

(95) 
   300,00 € 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ    200,00 € 

Σύνολο 2.500,00 € 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οφείλουν να υποβάλλουν: 

 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό υπόδειγμα δίδεται στο 

Παράρτημα Ι) και τα λοιπά δικαιολογητικά και πρόσφατη και ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

(Α΄75), στην οποία θα δηλώνονται:  

Α. Τα στοιχεία της διεύθυνσης του/των πρατηρίου/πρατηρίων υγρών καυσίμων και ότι αυτό/αυτά βρίσκονται 

εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας.  

Β. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

Γ. Εάν έχει επιβληθεί στον ανάδοχο η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, µε αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

Δ. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Ε. Διαθέτει Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή.  

 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με την οικονομική τους προσφορά, (σχετικό υπόδειγμα δίδεται στο 

Παράρτημα ΙΙ) 

  

Οι δύο άνω φάκελοι εντός κλειστού φακέλου πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

Προς: Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, 

Κανάλια Μαγνησίας Τ.Κ. 38500 

ΑΔΑ: ΨΣΩΟ46Ψ8ΒΨ-8ΙΩ
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Ο τίτλος: Προσφορά για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 140/14.02.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας 

ανάθεση της προμήθειας καύσιμων κίνησης για το έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέα Διαχείρισης 

Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.. 

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας) 

H ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στην έδρα της υπηρεσίας μας. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ειδικό ταχυδρομείο στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου στα Κανάλια 

Μαγνησίας Τ.Κ. 38500, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που 

είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν 

στην Υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτή την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Η προκαλούμενη από την ανωτέρω απευθείας ανάθεση δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2017. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του προϋπολογισμού που αναγράφεται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στον 

διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε, για έκαστο είδος, νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής λίτρου κατά την παραλαβή, όπως η μέση 

λιανική τιμή προσδιορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για κάθε μία εκ των ομάδων µε 

την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επί ποινή αποκλεισμού. 

ΑΔΑ: ΨΣΩΟ46Ψ8ΒΨ-8ΙΩ
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Σύμβαση : Η προμήθεια θα αρχίσει να εκτελείται µε την υπογραφή της Σύμβασης µε τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός 

προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, προσκομίζοντας 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α. 

Διάρκεια : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισθέντος ποσού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) της εκάστοτε σύμβασης.   

Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική και ποσοτική παραλαβή από 

το  Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε με  την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων και με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Διαχείρισης 

έχει ήδη λάβει το αντίστοιχο ποσό από το Πράσινο Ταμείο. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα η οποία θα 

εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

 

 Κανάλια, 14/02/2017 

Για τον   «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ» 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ιφιγένεια Κάγκαλου 

 

Εσωτ.Διανομή: 

- Αρχείο,  

- Φάκελος διαγωνισμών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

[Στοιχεία προμηθευτή] 

 

 Ημερομηνία, …………………………………..                                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  

 

 

«Προμήθειας καύσιμων κίνησης για το έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Του………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Για την Προμήθειας καύσιμων κίνησης για το έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

[σφραγίδα-υπογραφή] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

[Στοιχεία Προμηθευτή]                                                                  Ημερομηνία, …………………………………..   

                            ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                                                      

                                                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

                                                                                            του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  

 

 

 

Σύμφωνα με την 140/14.02.2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 

Προμήθειας καύσιμων κίνησης για το έτος 2017 των  οχημάτων  του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.  

προσφέρω την παρακάτω τιμή: 

 

Είδος Ενδεικτική τιμή (€) 
Ποσοστό έκπτωσης επί της 

μέσης τιμής λίτρου του 

Τμήματος Εμπορίου 

Σύνολο (€) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

 
 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ (95) 
 

 
 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ    

  Σύνολο  

  Φ.Π.Α. 23%  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

(αριθμητικά) και 

(ολογράφως) 

 

 

 

Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης

ΑΔΑ: ΨΣΩΟ46Ψ8ΒΨ-8ΙΩ



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 

Ημερομηνία:      …………..……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

       (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

ΑΔΑ: ΨΣΩΟ46Ψ8ΒΨ-8ΙΩ
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