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αηυβπιάνδος 18 Αθήνα, Αγ. Κυνζηανηίνος 5 Αθήνα και Λευσάποςρ 26 Πειπαιάρ
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Ο Οργανισμός Ασυάλισης Ελεσθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
ΝΠΔΔ έρνληαο ππόςε :

1) Τελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κε αξηζ. 52/2/23-11-2011
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ κε ηελ κνξθή ηεο
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, με
κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ βάζει ηηρ μέζηρ
σονδπικήρ ηιμήρ ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ καηά ηην ημεπομηνία παπάδοζηρ.
2) Τν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», αλαινγηθά
εθαξκνδόκελν.
3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95 η.α) «πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα
θαη ξύζκηζε ζπλαθώλ ζεκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2323/95 (ΦΔΚ
145/Α/95) ππαίζξην εκπόξην θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4) Τα άξζξα 101,102,103 ηεο Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ηνπ
Υπνπξγνύ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ΦΔΚ Β 1737/29-11-2006),
Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.
5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2676/99 (ΦΔΚ 1/Α/5-1-1999) πεξί Οξγαλσηηθήο θαη
Λεηηνπξγηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
6) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 154/2006 (ΦΔΚ 167/Α/4-8-2006) Οξγαληζκόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ)».
7) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 38/2007 (ΦΔΚ 33/Α/22-2-2007) «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηή
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ
Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ)».
8) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/27/27-11-1995) «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ».
9) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 258/2005 ΟΑΔΔ (ΦΔΚ 28-12-2005) (Καηαζηαηηθό ηνπ

Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ).
10)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 496/1974 «πεξί ινγηζηηθνύ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α 204/19-7-1974).
11) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ Α 43/22-3-1994)
«Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο».
12) Τνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
αλάπηπμε βαζηθώλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Υπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβόινπ γηα ηελ
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.).
13) Τνλ Ν.2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/99) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Τξνθίκσλ
άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.».

16) Τνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 θαη
ηνλ Κ.Α.Δ. 1611.
17) Τηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
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θαη ζην πιαίζην αλάδεημεο κεηνδόηε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα
ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηα θηίξηα ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. αηυβπιάνδος 18 Αθήνα, Αγ.
Κυνζηανηίνος 5 Αθήνα και Λευσάποςρ 26 Πειπαιάρ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 40.000,00 €
πιένλ ηνπ ηζρύνληνο Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ:
Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Ππόζκληζηρ έσει αποζηαλεί για δημοζίεςζη:
Σηηο Δθεκεξίδεο: Ναπηεκπνξηθή, Ηκεξεζία, Γηαθεξύμεσλ.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζην site ηνπ νξγαληζκνύ www.oaee.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην πνζνζηό έθπησζεο πνπ πηζαλόλ ζα
δίδεηαη από ηελ εηαηξεία επί ηηο % αλά ρηιηόιηηξν επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνύκελεο κέζεο
ρνλδξηθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο.
Η έθπησζε πνπ ζα δίδεηαη από ηηο εηαηξείεο (επί % αλά ρηιηόιηηξν) ζα δεζκεύεη ηνλ
Πξνκεζεπηή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη έμνδα (κεηαθνξάο θιπ)
εθηόο ηνπ ΦΠΑ.
Σηελ πξόζθιεζε ζα πξνζθεξζεί :
Ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηηρ % ανά σιλιόλιηπο επί ηηρ εκάζηοηε διαμοπθούμενηρ
μέζηρ σονδπικήρ ηιμήρ πώληζηρ ηος πεηπελαίος θέπμανζηρ
Πποζθοπά πος θέηει όπο αναπποζαπμογήρ, αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη.
1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Οι ηιμέρ ηυν πποζθοπών θα δοθούν ζε Δςπώ:
Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό
έθπησζεο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. Ο.Α.Δ.Δ. ύζηεξα
από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο πξνκεζεηώλ.

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο νξίδεηαη ζε:
Μηα (1) εκεξνινγηαθή εκέξα από ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο από ηελ
Υπεξεζία.
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο
θαηά παληόο θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θαη κέρξη ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζηνπο
ρώξνπο (δεμακελέο) πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηνύλ από ηελ Υπεξεζία.
Η παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα νινθιεξώλεηαη κέρξη ώξα 13.00κ.κ.
Τνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο θζνξάο ή απώιεηαο ηνπ πεηξειαίνπ θέξεη κέρξη ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ ζηνλ παξαπάλσ ρώξν ν Πξνκεζεπηήο.
Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κεηά από έγγξαθν αίηεκα εκπξόζεζκα ηνπ Πξνκεζεπηή
δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ ΓΣ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. λα παξαηαζεί κέρξη ην 1/2 απηνύ.
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Δπίζεο ν παξαπάλσ ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ ΓΣ ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ. λα κεηαηίζεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξόηαησλ ιόγσλ πνπ ζπληζηνύλ αληηθεηκεληθή
αδπλακία, εκπξόζεζκεο παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ή ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο.
Ο Πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ
ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Υπεξεζία ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Σε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη εγθαίξσο
ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ
δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ ύπαξμε αλσηέξαο βίαο.
Η παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ρνξεγείηαη (εθόζνλ ηνύην απνθαζίζεη ην ΓΣ ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ.), πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα κε θεξπρζεί έθπησηνο.
Ο Ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να ειδοποιεί ηην Τπηπεζία πος εκηελεί ηην ππομήθεια
και ηην επιηποπή παπαλαβήρ, για ηην ώπα πος πποηίθεηαι να παπαδώζει ηο πεηπέλαιο
θέπμανζηρ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
Η παξαιαβή ζα γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβώλ πνπ έρεη νξηζζεί θαη ζα
ζπληάζζεη πξαθηηθό νξηζηηθήο παξαιαβήο κεηά ηνλ πνζνηηθό έιεγρν ηνπ πεηξειαίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν
ζπκβαηηθόο
ρξόλνο παξάδνζεο ηεο κηαο (1) εκέξαο θαη δελ ππνβιεζεί έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί από ηελ επηηξνπή έιιεηκκα πεηξειαίνπ ζηελ
δεμακελή ύζηεξα από νγθνκέηξεζε παξόιν πνπ ν κεηξεηήο ηνπ βπηίνπ δείρλεη όηη έγηλε ε
εμαγσγή ησλ ιίηξσλ ηόηε ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε εληόο 24 σξώλ λα ζπκπιεξώζεη ηα
ιίηξα πεηξειαίνπ πνπ δελ παξειήθζεζαλ.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ δερζεί ή δελ κπνξέζεη λα ην αληηθαηαζηήζεη
θεξύζζεηαη έθπησηνο σο πξνο ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ δελ παξαδόζεθε (κέξνο ή
ζύλνιν ) θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.
Ο Ο.Α.Δ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ηελ αλαγθαία πνζόηεηα από ην
εκπόξην.
Η δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη θαη όπνηα πξόζζεηε δαπάλε βαξύλεη
ηνλ Πξνκεζεπηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο
εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ θάζε
θνξά παξαδηδόκελνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ
ηζρύνπλ γηα ην Γεκόζην. Δηδηθόηεξα:
Μεηά από θάζε παξαιαβή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ αθνύ πξνζθνκηζηνύλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α.- Τηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή εηο ηξηπινύλ πνπ λα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ
είδνπο ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζύκβαζε θαη λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε
ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ.
β.- Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ Πξνκεζεπηή, αλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ.
γ.- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.
δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
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ε.- Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Τηκώλ κε ηελ Μέζε Φνλδξηθή Τηκή ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.
ζη.- Κάθε άλλο δικαιολογηηικό πνπ ηπρόλ ηνπ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
δ.- Τα ηηκνιόγηα ζα ππόθεηληαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Πξνκεζεπηή (3,072%) Μ.Τ.Π.Υ. θ.ι.π. θαη ηνπ Ν. 2198/94.
ε.- Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξύλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο
εθδόζεσο ηνπ νξηζηηθνύ πξσηνθόιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ κεηνδόηε.
Δθόζνλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζηα
γξαθεία ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηώλ, Τκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Σαησβξηάλδνπ 18, (ζην
5ν όξνθν ηνπ θηηξίνπ), ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 17-01-2012 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ.
Η επηζηνιή απηή απνηειεί πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη δελ δεζκεύεη θαζ’
νηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ ΟΑΔΔ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ αλαδόρνπ, κόλν
κε ζρεηηθή πξνο απηόλ επηζηνιή.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ-ΣΔΓΑΗ & ΑΞ.
ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΥΙΩΣΗ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ

………………………….
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