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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝ Α Ρ Τ ΗΤ Ε Α ΣΤ Ο Δ ΙΑ Δ Ι ΚΤ ΥΟ
Ζάκυνθος, 10/02/2022
Αρ. Πρωτ: 321
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2022».

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), προτίθεται να προβεί
στην ανάθεση σύμβασης προμηθειών με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη
των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., για το έτος 2022.
1. Είδος-Ποσότητα-Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Οι προς προμήθεια ποσότητες (ενδεικτικές γιατί εξαρτάται από την μέση τιμή ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του
είδους στο Νομό) και η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη σε ευρώ (δεν δύναται να ξεπεραστεί)
ανέρχονται κατά είδος καυσίμου ενδεικτικά ως εξής:
Α/Α

1
2

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων
Πετρέλαιο κίνησης
Σύνολο

5.200 Λίτρα
2.000 Λίτρα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.
10.000,00 Ευρώ
3.000,00 Ευρώ
13.000,00 Ευρώ

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω ποσότητες και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί ανά είδος καυσίμου είναι
ενδεικτικοί και δύναται να ξεπεραστούν, αλλά δεν δύναται να ξεπεραστεί ο μέγιστος συνολικός
προϋπολογισμός των 13.000,00 Ευρώ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού έτους 2022
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
2. Ποιότητα-Προδιαγραφές
Οι των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων όπως ισχύουν σήμερα.

3. Χρόνος – Τρόπος – Tόπος Παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2022 ανάλογα
με τις ανάγκες του παραλήπτη (αγοραστή), με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις
εγκαταστάσεις πρακτορείου ή πρατήρια του προμηθευτή και πάντοτε κατά την προτίμηση του
παραλήπτη. Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις πρακτορείου ή τα πρατήρια του προμηθευτή θα
πρέπει να βρίσκονται εντός των Δ.Ε. Ζακύνθου και Λαγανά, του Δήμου Ζακύνθου, Νομού Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται
στον προμηθευτή ή δεν αντικατασταθεί αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
της σχετικής νομοθεσίας.
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4. Κριτήριο κατακύρωσης-Ποσοστό έκπτωσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση
τιμής. Η τιμή κατακύρωσης θα διαμορφωθεί με βάση το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) που θα
δοθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους στο Νομό, όπως διατυπώνεται στο "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" που δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr, την ημέρα παράδοσης που θα
επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων κρατήσεων.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού για όλα τα είδη καυσίμων θα γίνει με βάση την προσφερόμενη
έκπτωση επί της τιμής του είδους στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (Μειοδότης).

5. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά
του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπου απαιτείται (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο
φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση
µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
Η πληρωμή του αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνεται
σε μηνιαία βάση.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει
καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου»
εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του «Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις του
ΥΠ.ΕΝ.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,
των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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7. Διαδικασία Κατάθεσης Προσφοράς
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση) η οποία θα συνοδεύεται από σχετική
οικονομική προσφορά ως κάτωθι:
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
υποχρεωτικά θα αναγράφονται εξωτερικά τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Τίτλος_φορέα»
γ. «Ανατιθέμενο αντικείμενο» - «Αριθμός Προκήρυξης»
δ. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει: τους ακόλουθους δύο (2) διαφορετικούς
φακέλους :
α.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα
πρόσκληση).
β. Οικονομική προσφορά που θα περιέχει το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση.
Πίνακας
Α/Α

Οικονομικής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προσφοράς
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΈΚΠΤΩΣΗΣ (%) *

1

Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων

…….%

2

Πετρέλαιο κίνησης

…….%

* Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμή ΛΙΑΝΙΚΗΣ
πώλησης του είδους στο Νομό, όπως διατυπώνεται στο "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ" που δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr την ημέρα παράδοσης που θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό
των νομοθετημένων κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/02/2022, και ώρα 13:00 μ.μ. στα
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00.
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε
γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα είδος, αλλά για το σύνολό τους.
Η επιλογή του Αναδόχου-Μειοδότη θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης) του αντικειμένου της παρούσας, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των εμπρόθεσμων
προσφορών ως κάτωθι:
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Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς μονογράφεται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί ο
έλεγχος των δικαιολογητικών θα καταγραφεί σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας οι οικονομικές
προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων. Η κατακύρωση του διαγωνισμού για όλα τα είδη καυσίμων θα
γίνει με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους στον προμηθευτή που θα
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (Μειοδότης). Συντάσσεται σχετικό πρακτικό της
επιτροπής Αξιολόγησης.
Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία
για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της.
Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

9. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στο ΚΗΜΔΗΣ.
11. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνθείτε
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ.
26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org (Υπεύθυνος: Γεώργιος Χαρμπής).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Δρ. Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ημερομηνία, ………….........................
ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2022»

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ., για το έτος 2022.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ζάκυνθος, ...../......./2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org

