Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 462 ΑΑ, για την
Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική,
ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη
προσφορά για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) για
τη Δομή Φιλοξενίας “Νεφέλη 3” που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο
καυσίμου, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων
«Νεφέλη 3», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που αφορά στην παρούσα Πρόσκληση
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Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
kinonikoekav@gmail.com μέχρι την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, ώρα 15:00. Η υποβολή θα
επικυρώνεται με αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. Προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δεν θα
γίνεται αποδεκτή.
Για την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α στην παρούσα πρόσκληση.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το
οριζόμενο πρότυπο, και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπούμενου,
θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με τις οποίες ο υποψήφιος:
- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, ούτε εκκρεμούν
σε βάρος του αντίστοιχες αιτήσεις,

- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο
αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση για το πρόσωπο του νομίμου
εκπροσώπου του.
Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται
kinonikoekav@gmail.com
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Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3»,
που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Κορησό Καστοριάς.
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας
την προσφορά του.
Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο καυσίμου.
Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος αναδόχου, εντός 24 ωρών
από της ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός θα
προσκομίσει:
- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
- Πρωτότυπη και σε ισχύ Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας πλην κεντρική διοίκησης.
- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συνυποβάλλεται
φωτοτυπικό αντίγραφο των καταστατικών εγγράφων και πιστοποιητικό περί μη τροποποίηση τους.

Ειδικοί όροι προμήθειας
1.

Οι ποσότητες καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και μπορούν να
μεταβληθούν, ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της Δράσης, χωρίς δικαίωμα μεταβολής του μοναδιαίου κόστους.

2.

Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνει έως και σε έξι (6) δόσεις, κατόπιν ενημερώσεως του
αναδόχου για την ποσότητα και τον ακριβή χρόνο παράδοσης, από τον συντονιστή της Δομής ή
εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια μέρα προ της
παραδόσεως του πετρελαίου.

3.

Η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται στο χώρο της Δομής Φιλοξενίας «Νεφέλη 3», στη Κορησό
Καστοριάς, µε δαπάνες του προμηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα. Η πρώτη παράδοση θα
πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2021.

4.

Η παραλαβή του πετρελαίου θα πραγματοποιείται από τον υπάλληλο της Δομής που θα
εξουσιοδοτήσει ο Συντονιστής της. Ο υπάλληλος, θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής
και θα ελέγχει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Στο
δελτίο αποστολής θα αναγράφονται λεπτομερώς, η ποσότητα και η ανά λίτρο αξία του
παραδιδόμενου πετρελαίου.

5.

Ο προμηθευτής λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα τους
τηρεί πλήρως, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση και τα
Παραρτήματά της. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την
απόρριψη της παραλαβής.

6.

Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας Αρχής με τη
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016 περί προμηθειών του
Δημοσίου.

7.

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται.

8.

Η εξόφληση της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου θα γίνεται εντός τριάντα (30)
ημερών από την πραγματική και προσήκουσα παράδοσή της και την παραλαβή-αποδοχή της,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και εφόσον ο προμηθευτής παραδώσει σε πρωτότυπο:
α) Τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή λίτρου, η συνολική αξία και
ο αναλογούν Φ.Π.Α.
β) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
γ) Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας πλην κεντρική διοίκησης, σε ισχύ.
δ) Ποινικό Μητρώο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας/επιχείρησης σε ισχύ.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής,
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016.
ζ) Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι νομικό
πρόσωπο
η) καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο που απαιτηθεί.
Χολαργός, 8 Ιανουαρίου 2021
Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου…………
……… υποψήφιος ανάδοχος …………………………………………………...… εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τ….. για
την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων “Νεφέλη 3” που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 €
χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των εγκαταστάσεων της Δομής “Νεφέλη 3”, υποβάλλω την ακόλουθη
Προσφορά:
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Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία ……………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας/Επιχείρησης ……………………………..
(Υπογραφή και Σφραγίδα)

