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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αρ. πρ.: 66/2-2-2015 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

  
Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

Προμηθειών & Περιουσίας ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ 
                                 654 04 ΚΑΒΑΛΑ  
                                 Τ.Θ. 1194  
  
E-mail: supply@teikav.edu.gr  
Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κωνσταντίνος  
ΤΗΛ: 2510-462135  
  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήριο κατακύ-
ρωσης 

Ημερομηνία ηλε-
κτρονικής αποστο-
λής για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα 
της Ε.Ε. 

Ημερομηνία ανάρτησης 
στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.  
Α.Μ.Θ, ΝΑΙ 

Δείγμα  Η χαμηλότερη τιμή 
ανά λίτρο προϋπο-
λογιζόμενης δαπά-
νης μέχρι  
60.000,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

ΟΧΙ  02.02.2014 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Π.Δ. 346/98 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπη-

ρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18
ης

 Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 

230/Α′/12.10.1998) για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το Π.Δ. 60/07 περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (των διατάξεων 

που διατελούν σε ισχύ).  

1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – Οδηγία 

2004/18/ΕΚ» 

1.3. Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» και του Ν. 2286/95 

«Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 

1.4. Το άρθρου Ν. 4009/11 «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-

θνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011 άρθρο 8 παρ. 20 

εδ. Ιστ΄, ιζ΄ όπως ισχύει» 

1.5. Του Π.Δ. 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

1.6. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
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2. Το από 03-10-2014 Υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου της Δ/νσης πληροφορικής και τεχνικών υ-

πηρεσιών με ΑΔΑΜ 14REQ002321136 2014-10-03 

3. Το με α.α.54/27-01-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού  - Οικονομικού. 

4. Την με αριθ. 20/28-01-2015 απόφαση έγκριση της δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 72ΥΛ4691Ο8-ΝΕ0 

5. Την Πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. με αριθμ.03/29-01-2015(θ.1
ο
 Ε.Η.Δ.) ΑΔΑ: ΩΟΨΖ4691Ο8-5Υ5 

για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 

θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα και στην Δράμα. 

6. Την θέρμανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και των φοιτητικών εστιών του ιδρύματος. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 11-02-

20015 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 

60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Οι διαγωνισμός θα γίνει στις 09/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10.30 π.μ, από την Επιτροπή 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών στα γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι την 09/02/2015 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (που ορίζεται και ως ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών). 

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Οι ποσότητες που χρειάζεται το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα και την Δράμα μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιά-

δων (60.000,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ως εξής. 
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ΤΟΠΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Α Καβάλα 70.000 

Β Δράμα 10.000 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες διατά-

ξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών 

Διυλιστηρίων.  

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στις δεξαμενές που υπάρχουν στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. στην Καβάλα και στην Δράμα. 

 

15PROC002552688 2015-02-02



3 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Από την ημέρα κατακύρωσης του διαγωνισμού μέχρι 17/02/2015 σε ώρες που ορίζονται από τον αρμόδιο υ-

πάλληλο του Τ.Ε.Ι  Α.Μ.Θ. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

Η χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις. 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως την 17/02/2015 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για την συνολική ποσότητα 

πετρελαίου. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΩΡΑ  

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών στην ΚΑΒΑΛΑ 
09/02/2015  Δευτέρα 10:30 πμ  

 

Προσφορές που κατατίθενται, μετά την 09/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

α) το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

β) το  Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Η διακήρυξη του 

παρόντος διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στο http://www.teikav.edu.gr και σε εμ-

φανές μέρος της υπηρεσίας μας. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 -12 του Π.Δ. 118/2007) 

1. Η προσφορά υποβάλλεται, ένα (1) αντίγραφο στην ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
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δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 

3. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται α) Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα β) η προσφερόμενη 

τιμή ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. γ) η ημερομηνία και δ) να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και επαγγελματική 

σφραγίδα. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,  διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 

τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγη-

σης των προσφορών. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του  

Π.Δ. 118/2007) 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, 

στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Προ-

σφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν απο-

σφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφεται και σφραγίζεται από την  Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η οποία συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού βάσει του ανω-

τέρω Πρακτικού από την σύγκλητο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη  διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθη-

καν. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

1. Η παραλαβή του πετρελαίου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η  επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό 

μακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτε-

λέσματα των ελέγχων αυτών. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 

4. Ο προμηθευτής μπορεί να σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο  πρωτόκολλο παραλαβής. 

5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να  υπογράψει στα ανωτέρω 

πρωτόκολλα, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. Επίσης, μπορεί να δευτερολογήσει σε 

τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. 
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6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χο-

ρηγούμενο είδος. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις. 

 

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλο ή εν μέρει του έργου από τον προμηθευτή σε τρί-

τους. 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007)  

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

και του προμηθευτή η σύμβαση. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προ-

σφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε απο-

δεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο  στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την προμήθεια των καυσίμων ισχύει από της κατακύρωσης του διαγωνισμού έως 17/2/2015. 

 

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προ-

κύψει μεταξύ Της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ  και του Προμηθευτή, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη Κα-

βάλα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμ-

βαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα 

να αναφύονται μεταξύ τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς και 

οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ. 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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