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Θεσσαλονίκη, 21/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και καθαρισμού των οχημάτων για την κάλυψη των
αναγκών των ΙΧ οχημάτων και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” του
νομού Θεσσαλονίκης» για ένα (1) έτος. Κωδικός αναφοράς 5821.
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 5194/08.04.2019
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της «Εγνατία Οδός» Α.Ε. και της υπ΄ αριθμό 19072501-1 Έγκρισης
Δαπάνης του Διευθυντή Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών, την προμήθεια του θέματος συνολικού
προϋπολογισμού 16.500,00€ (15.500€ για τα καύσιμα κίνησης & 1.000 για τον καθαρισμό των οχημάτων) μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
H επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Απευθείας
Ανάθεση) και κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,
μετά από δημοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu ή
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση.
Σχετικά ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης:
-

Ψ9ΡΛ46Ψ8ΟΝ-Μ6Χ με Κωδικό Εγγράφου 19041701 και Αριθμό Πρωτοκόλλου Ε01/0537/17.04.2019
ΩΝ7Λ46Ψ8ΟΝ-ΗΧΣ με Κωδικό Εγγράφου και Αριθμό Πρωτοκόλλου Ε01/0862/01.08.2019,
Οι συνεχιζόμενες ΨΝΕΑ46Ψ8ΟΝ-ΞΗΗ με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ε01/0010/02.01.2020 και
66ΝΩ46Ψ8ΟΝ-986 με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ε01/0113/02.01.2020
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
-

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη,
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ και
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων

α/α
1.
2.
3.

Περιγραφή Αντικειμένου
Καύσιμα Κίνησης Οχημάτων
Καύσιμα Κίνησης Ηλεκτροπαραγωγού
Ζεύγους
Καθαρισμός Αυτοκινήτων

Ποσό
Προϋπολογισμού
15.000€

Εκτιμώμενη
Ποσότητα
10.000 lt

500€

300 lt

1.000€

155 οχήματα

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα χρονικής
παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (Παράρτημα ΙΙ) της παρούσας.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ζητηθεί από τον ανάδοχο, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα νομιμοποίησης και προσωπικής του κατάστασης, α) ως απόδειξη της μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού, και β) ως απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας. Ο ανάδοχος καλείται
συγκεκριμένα να προσκομίσει:






Ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου επιβατικών
αυτοκινήτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, η ανάθεση της προμήθειας ολοκληρώνεται με την έκδοση
Απόφασης Ανάθεσης του αρμόδιου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» και κατόπιν καλείται ο ανάδοχος για
την υπογραφή της σύμβασης.
3. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η συνολική αξία (συνολικό ποσό) του ιδιωτικού συμφωνητικού (σύμβαση) που θα υπογραφεί, ορίζεται ίση
προς τον Προϋπολογισμό της παρούσας (16.500€) και αποτελεί την ανώτατη συνολική αμοιβή αυτού. Στην
παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Κάθε τμηματική πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμή αγοράς καυσίμων του πρατηρίου του
Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές και αναρτάται στην φωτεινή επιγραφή αναγραφής.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με κάθε παράδοση/παραλαβή και θα
ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
και κατά το άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αμοιβή
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο
κρίνουν πρόσφορο οι συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθει στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» (6ο χλμ.
Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου
2020 και ώρα 16:00 μ.μ. και σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συντάχθηκε-Ελέγχθηκε

Εγκρίθηκε

Ιωάννης Βίσκος

Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας
& Ανθρωπίνων Πόρων

Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
Υποδιευθυντής Ψηφιακής Σύγκλισης
& Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφοράς

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
με έδρα_______________________________________ οδός______________________________________________
αριθμός_____________ Τ.Κ.______ Τηλ.____________ Fax_____________ e-mail___________________________
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης
του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της.

για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς με τίτλο:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και καθαρισμού των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των
ΙΧ οχημάτων και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” του νομού
Θεσσαλονίκης 5821.
με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 01/10/2020

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ...........................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ,ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι – Τεχνικό Αντικείμενο
Προμήθεια καυσίμων κίνησης και καθαρισμού των οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών
των ΙΧ οχημάτων και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” του νομού
Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος
1. Γενική Περιγραφή
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού των Κεντρικών Γραφείων της στη
Θέρμη Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί οχήματα τα οποία εφοδιάζονται με βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο για την κίνηση
τους.
Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας υπάρχει εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z), το οποίο εφοδιάζεται με
πετρέλαιο κίνησης και βοηθά στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Datacenter σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτροδότησης του Κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ.
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία απαιτείται ανά χρονικά διαστήματα καθαρισμός (εσωτερικός - εξωτερικός).
2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
2.1. Καύσιμα
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά
Κρατικά Διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α., ΕΛ.ΠΕ. κλπ.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών
μελών της Ε.Ε.
Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένο και να είναι πλήρως απαλλαγμένο από άλλες
προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να περιέχει ειδικά αντιμυκητιακά & αντιβακτηριακά πρόσθετα για την
αποφυγή δημιουργίας μυκήτων (μυκητολάσπης) λόγω του περιεχομένου βιοντίζελ.
Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι προδιαγραφών ίση ή καλύτερη 95 οκτανίων (RON) σύμφωνα με τις κρατικές
προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α., ΕΛ.ΠΕ. κλπ.). Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξή της με βενζίνη Super ή
νερό ή πετρέλαιο.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υπό προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα
τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του
Κράτους {σχετικά Κ.Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), Κ.Υ.Α. 77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016), Κ.Υ.Α. 128/2016
(ΦΕΚ 3958/Β/2016), Κ.Υ.Α. 147/2015 (ΦΕΚ 293/Β/2016), Κ.Υ.Α. 626/2001 (ΦΕΚ 1173/Β/2001), Κ.Υ.Α. 30/2005
(ΦΕΚ 1415/Β/2006), Κ.Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2017 & 241/Β/2017), Κ.Υ.Α. 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010),
Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), Κ.Υ.Α. 468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β/2003), Κ.Υ.Α. 128/2016 (ΦΕΚ
3958/Β/2016)}.
2.2. Καθαρισμός Οχημάτων
Το πλύσιμο των Οχημάτων θα πρέπει να είναι επιμελές και προσεγμένο. Το εσωτερικό των οχημάτων θα
γίνεται με στεγνό καθάρισμα με χρήση ηλεκτρικής/μηχανικής αναρρόφησης.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να μην επιφέρουν αλλοιώσεις ή φθορές στις επιφάνειες του
οχήματος, σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με την αποκατάσταση της ζημιάς που
προξένησε.
3. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
4. Τόπος υλοποίησης – παράδοσης
4.1 Καύσιμα
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα
για την Αναθέτουσα Αρχή, παράδοση των καυσίμων.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
Ο εφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται στην έδρα του Αναδόχου. Στην περίπτωση που η έδρα του Αναδόχου
βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των έξι (6) χιλιομέτρων από τη θέση των Κεντρικών γραφείων της «Εγνατία

Οδός Α.Ε.» (6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Θέρμης), ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς
του εκάστοτε οχήματος ήτοι 0,15€/χλμ καθώς και με το κόστος εργατοώρας του υπαλλήλου που μεταφέρει
το όχημα, ήτοι 13,50€/ώρα.
Ο εφοδιασμός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με πετρέλαιο κίνησης, θα γίνεται από τον ανάδοχο
μέσω μπιτονιών (20 λίτρων) και θα παραδίδεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ, όταν αυτό ζητηθεί. Τα λίτρα
θα καθορίζονται κατά την εντολή και δε μπορεί να υπερβαίνουν τα 80 λίτρα κάθε φορά.
Τονίζεται ότι η “Εγνατία Οδός ΑΕ” διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό
Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η πληρότητα των απαιτούμενων
προδιαγραφών.
4.2 Καθαρισμός Οχημάτων
Όσο αφορά στον καθαρισμό των οχημάτων, αυτός θα πραγματοποιείται στο χώρο του Αναδόχου. Στην
περίπτωση που η έδρα του Αναδόχου βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 6 χιλιομέτρων από τη θέση των
Κεντρικών γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Θέρμης), ο Ανάδοχος θα
επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του εκάστοτε οχήματος ήτοι 0,15€/χλμ καθώς και με το κόστος
εργατοώρας του υπαλλήλου που μεταφέρει το όχημα, ήτοι 13,50€/ώρα.
Στη διάρκεια ενός (1) έτους υπολογίζεται ενδεικτικά, ότι θα πραγματοποιηθούν 155 καθαρισμοί (εσωτερικός εξωτερικός). Εναλλακτικά, μπορεί ναι ζητηθούν 2 εξωτερικοί καθαρισμοί αντί για 1 εξωτερικό – εσωτερικό.
5. Χρηματοδότηση
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η δαπάνη της θα βαρύνει
την πίστωση του προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2019-2020 της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
6. Εκτιμώμενη αξία τμημάτων σύμβασης
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ευρώ (πλέον ΦΠΑ) είναι 16.500. Αναλυτικότερα:
-

15.000€ για τα καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης),
1.000€ για τον καθαρισμό των οχημάτων,
500€ για το πετρέλαιο κίνησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

7. Πληρωμές
Η συνολική αξία (συνολικό ποσό) του ιδιωτικού συμφωνητικού (σύμβαση) που θα υπογραφεί, ορίζεται ίση
προς τον Προϋπολογισμό της παρούσας (16.500€) και αποτελεί την ανώτατη συνολική αμοιβή αυτού. Στην
παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Κάθε τμηματική πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμή αγοράς καυσίμων του πρατηρίου του
Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές και αναρτάται στην φωτεινή επιγραφή αναγραφής.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με κάθε παράδοση/παραλαβή και θα
ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
και κατά το άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αμοιβή
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

Ιωάννης Βίσκος

Αθανάσιος Ιατρόπουλος

Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας
& Ανθρωπίνων Πόρων

Υποδιευθυντής Ψηφιακής Σύγκλισης
& Πληροφοριακών Συστημάτων

