
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 
   Θέρμη Θεσσαλονίκης,  31-12-2014 

   Αριθμ. Πρωτ.: 27 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

  
«Προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΕΤΑ» 

 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού 
Χαριλάου-Θέρμης),  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 

κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη 
δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 

για την ανάθεση της προμήθειας: 

 
Προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΕΤΑ 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των Δεκατεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14500 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ειδικότερα 
αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 
προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Πρόσκληση με αντικείμενο: 

«Προμήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΕΤΑ» 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και τη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 
2015 και ώρα 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 

ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 2310 498100 

 
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό ανά λίτρο, στη νόμιμη διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, 

όπως ειδικότερα αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

 
Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν: 

 Το ύψος της οικονομικής προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

 Διαθεσιμότητα, Χρόνος Παράδοσης, Τρόπος εξόφλησης 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στον κ. Ζήση Αθανάσιο τηλ: +30 2310-498240 e-mail: zissis@certh.gr 

 

   Για το ΕΚΕΤΑ 
   

                                                                                     Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
                          Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
Α. Τόπος και τρόπος προμήθειας πετρελαίου 

 
Η προμήθεια πετρελαίου θα γίνει ως εξής: 

 Παράδοση των 15.000 λίτρων τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΕΚΕΤΑ, 

στις εγκαταστάσεις του στο 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης με διοχέτευση εντός στομίου 
λήψης σε απόσταση 40μ από ασφαλτοστρωμένη οδό και στο 1ο χλμ Θέρμης-

Πανοράματος σε απόσταση 2μ από ασφαλτοστρωμένη οδό. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με πετρέλαιο θέρμανσης το ΕΚΕΤΑ από την 
ημέρα ανάθεσης της προμήθειας μέχρι εξάντλησης της υπό προμήθεια ποσότητας, με 

δικά του μεταφορικά μέσα, προσωπικό και δαπάνες. Οι παραδόσεις του πετρελαίου 

θέρμανσης θα γίνονται εντός δύο (2) ημερών μετά από σχετική ειδοποίηση 
(τηλεφωνικά ή με ΦΑΞ κλπ.) προς τον Ανάδοχο. 

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας πετρελαίου θέρμανσης και μόνο για την 
ποσότητα της κάθε τμηματικής παραλαβής. 

 

Β. Προδιαγραφές του προμηθευόμενου πετρελαίου θέρμανσης  

 
1. Το παραδιδόμενο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά σε 

απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2. Ειδικότερα, το προσφερόμενο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τους εξής όρους: 

 Για το προμηθευόμενο πετρέλαιο θέρμανσης οι εταιρείες εμπορίας αυτού θα πρέπει να 

τηρούν τις υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Το προμηθευόμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 

πιστοποιητικά ποιοτικού έλεγχου που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα κάθε ποσότητα που δεν 

ανταποκρίνεται στα ανωτέρω στοιχεία και προδιαγραφές. 

 

Γ. Απαιτούμενα στοιχεία προσφοράς 
 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό ανά λίτρο, επί της μέσης χονδρικής τιμής 

πώλησης πετρελαίου για το Νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το ημερήσιο 
δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης υγρών καυσίμων που εκδίδεται από  τη  Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Π. Ε. Θεσσαλονίκης / Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, κατά την ημέρα 
παράδοσης της προμήθειας. Η τιμή που λαμβάνεται ως βάση θα είναι ανά λίτρο, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προσαυξημένης με το σύνολο των νομοθετημένων 
επιβαρύνσεων για τμηματική παράδοση στις δεξαμενές του κτιρίου.  

 Θα εκδίδεται τιμολόγιο στο οποίο θα αναφέρεται και η συμφωνηθείσα έκπτωση βάσει 

της προσφοράς.  

 Χρόνος/τρόπος παράδοσης από την ώρα και ημέρα ειδοποίησης εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, 

των ανωτέρω ποσοτήτων στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται  

 Περιγραφή προσφερόμενης  ποιότητας και ποσότητας καυσίμου με βάση νόμιμα, εν 

ισχύ πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών. 

 Αντίγραφα επικυρωμένα των πιστοποιητικών ικανότητας που διαθέτει το προσωπικό 

που εκτελεί την μεταφορά και απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. 

 Αντίγραφο αδείας του οχήματος μεταφοράς και πιστοποίηση ελέγχου για την μεταφορά 

καυσίμων.  



 Συμβατότητα με διατομές σωληνώσεων στα σημεία λήψης για κοχλιωτές στεγανές 

συνδέσεις. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για 

την εξόφλησή του. 

 Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της 

σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011. 

 

 


