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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 2/2012
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τρία κτίρια του ΟΑΕΕ .»
Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5 Αθήνα και Λεωχάρους 26 Πειραιάς
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Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
ΝΠΔΔ έχοντας υπόψη :
1) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. με αριθ. 48/9/7-02-2012
που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού με την μορφή
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης βάσει
της μέσης χονδρικής τιμής του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την ημερομηνία
παράδοσης.
2) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», αναλογικά
εφαρμοζόμενο.
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.α) «προμήθειες του Δημοσίου τομέα
και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ
145/Α/95) υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.
4) Τα άρθρα 101,102,103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/29-11-2006),
Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.
5) Τις διατάξεις του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) περί Οργανωτικής και
Λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις.
6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006) Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».
7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/22-2-2007) «Αρμοδιότητες του Διοικητή
και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».
8) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27/27-11-1995) «Περί δημοσίου λογιστικού».
9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 ΟΑΕΕ (ΦΕΚ 28-12-2005) (Καταστατικό του

Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών).
10)Τις διατάξεις του Π.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/19-7-1974).

11) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994)
«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις».

12) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την
άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
13) Τον Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.».

16) Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2012 και
τον Κ.Α.Ε. 1611.
17) Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

και στο πλαίσιο ανάδειξης μειοδότη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για
την χειμερινή περίοδο στα κτίρια του Ο.Α.Ε.Ε. Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, Αγ.
Κωνσταντίνου 5 Αθήνα και Λεωχάρους 26 Πειραιάς μέχρι του ποσού των
40.000,00 € πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:
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Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
Στις Εφημερίδες: Αδέσμευτος ρίζου, Δημοπρασιών & Πληστηριασμών, Κέρδος.
Ανάρτηση ολόκληρης της παρούσας πρόσκλησης στο site του οργανισμού www.oaee.gr

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρόντα πρόσκληση για επαναληπτικό
διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά, είτε ενώπιον της επιτροπής
του διαγωνισμού την ημέρα διενέργειάς του, έως 10.00π.μ είτε στην Υπηρεσία μας (Τμήμα
Προμηθειών ΟΑΕΕ, Σατωβριάνδου 18 5ος όροφος), την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ την Πέμπτη 15-03-2012 μέχρι ώρας 13:00 μ.μ.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι την 16/3/2012 και ώρα 10:00 π.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το ποσοστό έκπτωσης που πιθανόν θα
δίδεται από την εταιρεία επί τις % ανά χιλιόλιτρο επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης
χονδρικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης.
Η έκπτωση που θα δίδεται από τις εταιρείες (επί % ανά χιλιόλιτρο) θα δεσμεύει τον
Προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα (μεταφοράς κλπ)
εκτός του ΦΠΑ.
Στην Οικονομική προσφορά θα προσφερθεί :
Ποσοστό έκπτωσης επί της % ανά χιλιόλιτρο επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε Ευρώ:
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ο χρόνος παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε:
Μια (1) ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης από την
Υπηρεσία.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει το πετρέλαιο θέρμανσης
κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι τοποθέτησής του, στους
χώρους (δεξαμενές) που θα του υποδειχτούν από την Υπηρεσία.
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρώνεται μέχρι ώρα 13.00μ.μ.
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Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας του πετρελαίου φέρει μέχρι της τοποθέτησης
του στον παραπάνω χώρο ο Προμηθευτής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μετά από έγγραφο αίτημα εμπρόθεσμα του Προμηθευτή
δύναται με απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε. να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού.
Επίσης ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Ε. να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική
αδυναμία, εμπρόθεσμης παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να αναφέρει εγκαίρως και εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει εγκαίρως
τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Η παράταση του συμβατικού χρόνου χορηγείται (εφόσον τούτο αποφασίσει το ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Ε.), προκειμένου ο Προμηθευτής να μη κηρυχθεί έκπτωτος.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια
και την επιτροπή παραλαβής, για την ώρα που προτίθεται να παραδώσει το πετρέλαιο
θέρμανσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Η παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών που έχει ορισθεί και θα
συντάσσει πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό έλεγχο του πετρελαίου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης της μιας (1) ημέρας και δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασής του.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί από την επιτροπή έλλειμμα πετρελαίου στην
δεξαμενή ύστερα από ογκομέτρηση παρόλο που ο μετρητής του βυτίου δείχνει ότι έγινε η
εξαγωγή των λίτρων τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός 24 ωρών να συμπληρώσει τα
λίτρα πετρελαίου που δεν παρελήφθησαν.
Αν ο προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να το αντικαταστήσει κηρύσσεται
έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δεν παραδόθηκε (μέρος ή σύνολο ) και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να αγοράσει την αναγκαία ποσότητα από το εμπόριο.
Η διαφορά τιμής που τυχόν θα προκύψει και όποια πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον
Προμηθευτή.
Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
κάθε φορά παραδιδόμενου πετρελαίου θέρμανσης και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες
που ισχύουν για το Δημόσιο. Ειδικότερα:
Μετά από κάθε παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας του αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α.- Τιμολόγιο του Προμηθευτή εις τριπλούν που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του
είδους σύμφωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση και να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
β.- Εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ.- Φορολογική ενημερότητα.
δ.- Ασφαλιστική ενημερότητα.
ε.- Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών με την Μέση Χονδρική Τιμή του Υπουργείου Ανάπτυξης
κατά την ημερομηνία παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.
στ.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
ζ.- Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον
Προμηθευτή (3,072%) Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π. και του Ν. 2198/94.
η.- Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης προς τον μειοδότη.
Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’
οιονδήποτε τρόπο τον ΟΑΕΕ, ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο
με σχετική προς αυτόν επιστολή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

...........................................................
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