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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγραερίου, που
αφορά στην κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος Α.μεΑ.
Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, μέχρι 31/12/2019,
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.380,00 € με Φ.Π.Α. για τις δομές
Γιάννουλης και Αμπελώνα, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%
και 2.950,00 € με Φ.Π.Α., για τη δομή Βόλου, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 25,5%.
Το ΚΚΠΠ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη :
-

-

-

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Την αριθ.415/36ης Συν/27-09-2018, την αριθ. 433/37ης Συν/04-10-2018 &
την αριθ. 434/37ης Συν/04-10-2018 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας
και τροποποίησης για την προμήθεια υγραερίου κίνησης (ΑΔΑ:
ΩΑΓ0ΟΞΝ2-Ξ4Ζ, ΩΕΥΖΟΞΝ2-Θ1Τ, 6ΙΙΓΟΞΝ2-Ρ93)
Την αριθ. 905/10-10-2018 (ΑΔΑ: 6Θ6ΚΟΞΝ2-ΓΨΟ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, ποσού 450,00 € για τις δομές Γιάννουλης και
Αμπελώνα, την αριθ. 906/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΦ8ΟΞΝ2-ΘΟ1)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 350,00 €, για τη δομή
Βόλου και την αρ. πρωτ. οικ. 5261/10-10-2018 απόφαση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω3ΘΗΟΞΝ2-ΜΝ3), ποσού 4.150,00 €
(ΚΑΕ 1613)
Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ: 18REQ003815101 και
το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003815300

Σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, για την
προμήθεια υγραερίου, για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του
Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας, όπως απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Δομές Γιάννουλης και Αμπελώνα
Εκτιμώμενη συμβατική
ποσότητα (lit)
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου
δικαιώματος προαίρεσης 30%
με Φ.Π.Α.

3770 lit συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης 30%
3.380,00 €
(εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.600,00 € και
δικαίωμα προαίρεσης 780,00 €)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Δομή Βόλου
Εκτιμώμενη συμβατική
ποσότητα (lit)

3390 lit συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης 25,5%

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου
δικαιώματος προαίρεσης 25,5%
με Φ.Π.Α.

2.950,00 €
(εκτιμώμενη συμβατική αξία 2.350,00 € και
δικαίωμα προαίρεσης 600,00 €)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλ. 2413503907 (Καρακώστας Ευριπίδης)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» στην
Γιάννουλη, οδός Παπάγου 49 από 10/10/2018 και μέχρι 17/10/2018 και ώρα 09:00
π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν
δεκτές.

2

ΑΔΑ: 6ΕΧΦΟΞΝ2-ΨΑΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της
Διεύθυνσης Εμπορίου Λάρισας και Μαγνησίας)
• Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ.
•
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε στον πίνακα Ι, είτε στον
πίνακα ΙΙ.
• Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα
αποβάλλονται από την διαδικασία.
• Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για 180 ημέρες.
• Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει
σύμβαση/συμφωνητικό.
• Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της προμήθειας ο ανάδοχος θα
κηρύττεται έκπτωτος.
• Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου
σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των
αρμόδιων Υπουργείων.
• Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για την προς εκτέλεση προμήθεια θα
πραγματοποιείται σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του
τιμολογίου και τη θεώρηση του από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εμπορίου, λόγω
της αναγκαίας διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο.
• Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του
Κέντρου (www.kkppthessaly.gr).
•

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα
στοιχεία του διαγωνιζόμενου και στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:

ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ 49, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
Τ.Κ.41500
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιέχονται δύο (2) ξεχωριστοί φάκελοι:
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Α) Ο πρώτος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016
και ότι δεσμεύεται να καταθέσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου σε περίπτωση που
αναδειχθεί μειοδότης.
β) Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
γ) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.
δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν
στην κατοχή τους.
2) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
3) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Β) Και ο δεύτερος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της Διεύθυνσης Εμπορίου Λάρισας και
Μαγνησίας)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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