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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σο  Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρφςεωσ Κζντρου Διεκνοφσ και 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου», όπωσ τροποποιικθκαν, αντικαταςτάκθκαν και 

ιςχφουν 

2. τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Οργανωτικισ Διαρκρϊςεωσ του Κζντρου Διεκνοφσ και 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου που εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 142/27.05.2008 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρϊκθκε με τθν με αρικμό 

4835/2009 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β 

195/05.02.2009) 

3. τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ υμβάςεων Προμθκειϊν του Κζντρου 

Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου που εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 

142/27.05.2008 απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρϊκθκε με 

τθν με αρικμό 4834/ΔΙΟΕ236/2009 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009) 

4. τθν με αρικμό 164/04.01.2012 απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου Κζντρου 

Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου με τθν οποία εγκρίκθκε ο 

προχπολογιςμόσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

ΚΑΛΕΙ 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο εμπορίασ πετρελαιοειδϊν 

να υποβάλλουν ςφραγιςμζνεσ δεςμευτικζσ προςφορζσ για τθν ςφναψθ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 

με αντικείμενο «Προμήθεια πετρελαίου θζρμανςησ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

λειτουργίασ του Κζντρου Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) κατά το 

ζτοσ 2012, υπό τουσ κάτωκι όρουσ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο τησ ςυμφωνίασ πλαίςιο 

Αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο είναι θ ςυνεργαςία με μία επιχείρθςθ εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν που κα αναλάβει να προμθκεφει το ΚΔΕΟΔ με υγρά καφςιμα (πετρζλαιο) 

για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ για το ζτοσ 2012. Η 

ποςότθτα του πετρελαίου κζρμανςθσ που εκτιμάται ότι κα απαιτθκεί για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του ΚΔΕΟΔ κατά το ζτοσ 2012 κυμαίνεται περίπου ςτουσ 16 τόνουσ.  

Άρθρο 2 

Προχπολογιςμόσ – Σρόποσ πληρωμήσ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ανζρχεται ςε δεκαπζντε χιλιάδεσ ευρϊ 

(15.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

Τφίςταται δικαίωμα προαίρεςθσ, δθλαδι ποςοτικισ αφξθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, μζχρι ποςοςτό 100% του αρχικοφ προχπολογιςμοφ, ιτοι άλλεσ δεκαπζντε 

χιλιάδεσ ευρϊ (15.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, ι και χρονικισ παράταςθσ 
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τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για το ζτοσ 2013 υπό τουσ ίδιουσ όρουσ και με τθν ίδια τιμι 

(ποςοςτό ζκπτωςθσ). Η ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ λαμβάνει χϊρα με 

μονομερι διλωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ προσ τον ανάδοχο, 30 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 

τθ λιξθ τθσ αρχικισ ςυμφωνίασ πλαίςιο. 

Η ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο δεν ιδρφει υποχρζωςθ του ΚΔΕΟΔ να προβεί ςε αγορά 

ελάχιςτθσ ποςότθτασ από τον προμθκευτι, οφτε να εξαντλιςει τθν προεκτιμϊμενθ 

ποςότθτα ι τον προχπολογιςμό τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςταδιακά, με τθν ολοκλιρωςθ κάκε παραγγελίασ. Η 

δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΚΔΕΟΔ για το οικονομικό ζτοσ 2012. ε περίπτωςθ 

ζνταξθσ των δαπανϊν ςε Σεχνικό Δελτίο Πράξθσ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα χρθματοδοτθκοφν 

από το αντίςτοιχο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα. 

Άρθρο 3 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Σο προμθκευόμενο πετρζλαιο κζρμανςθσ πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που 

παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια. Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αποςτείλει 

δείγμα πετρελαίου προσ ζλεγχο τιρθςθσ ποιότθτασ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ι 

ανάλογο εργαςτιριο με δαπάνεσ του προμθκευτι. 

Άρθρο 4 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ – Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ 

Για να γίνει δεκτόσ ςτον διαγωνιςμό, ο προςφζρων πρζπει να: 

1. δραςτθριοποιείται ςτθν προμικεια ειδϊν πετρελαιοειδϊν 

2. μθν τελεί υπό πτϊχευςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία που προβλζπεται από 

νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

3. μθν τελεί υπό εκκακάριςθ (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 

που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και 

κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

4. μθν βρίςκεται ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι εκκακάριςθσ ι άλλθ παρόμοια 

διαδικαςία που προβλζπεται από τισ νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ του 

5. μθν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικά με 

τθν επαγγελματικι του διαγωγι 

6. μθν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου για αδίκθμα ςχετικά με τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι 

7. ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

8. ζχει εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του όπωσ προβλζπεται από τουσ 

νόμουσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 
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Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Ο διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του 

τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τίτλο «Δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ»: 

1. Αντίγραφο τθσ νόμιμθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του ι-ςτθν περίπτωςθ που 

δεν εκδίδεται ςχετικι άδεια- πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε επαγγελματικό επιμελθτιριο 

με αντικείμενο ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν 

οποία κα δθλϊνει ότι: 

i. ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

ii. θ άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του είναι ςε ιςχφ και δεν ζχει ανακλθκεί ι-

ςτθν περίπτωςθ που δεν εκδίδεται ςχετικι άδεια- ότι δεν ζχει παφςει τθν 

επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα 

iii. θ υποβολι τθσ προςφοράσ γίνεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι 

από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του  

iv. δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αποκλειςμοφ του άρκρου 4 

v. ότι με τθν ανακιρυξι του ωσ προςωρινοφ αναδόχου και προ τθσ υπογραφισ τθσ 

ςυμφωνίασ-πλαίςιο κα προςκομίςει, εντόσ ρθτισ προκεςμίασ που κα τάξει με τθν 

πρόςκλθςι τθσ θ ανακζτουςα αρχι, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 6 και 

vi. αποδζχεται χωρίσ αντίρρθςθ τθν κάλυψθ των δαπανϊν που τυχόν προκφψουν από 

τον δειγματολθπτικό ζλεγχο του παραδιδόμενου καυςίμου. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει προ τθσ υπογραφισ τθσ 

ςυμφωνίασ πλαίςιο τα κάτωκι δικαιολογθτικά, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από 

τθν υποβολι τουσ: 

1. Πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ, μθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι άλλθ 

ανάλογθ κατάςταςθ για τουσ αλλοδαποφσ 

2. Πιςτοποιθτικό μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι εκκίνθςθσ 

διαδικαςίασ κζςθσ ςε εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ για τουσ 

αλλοδαποφσ 

3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του ανάδοχου ι του νομίμου εκπροςϊπου για τα 

νομικά πρόςωπα 

4. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα 

5. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ 

εγκατάςταςισ του 
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6. Αποδεικτικό νομιμοποίθςθσ του υποβάλλοντοσ τθν προςφορά (για τα νομικά 

πρόςωπα πχ τελευταίο καταςτατικό, εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ κλπ) 

Σα παραπάνω δικαιολογθτικά μποροφν να αντικακίςτανται ι να ςυμπλθρϊνονται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηομζνου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 

ςυμβολαιογράφου ι οιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ αρχισ, όταν αυτόσ προζρχεται από 

κράτοσ που δεν εκδίδει ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι αν το εκδιδόμενο δεν καλφπτει όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται. τθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ ζνορκθσ 

βεβαίωςθσ ςτο κράτοσ προζλευςθσ, τα δικαιολογθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από 

υπεφκυνθ διλωςθ, τθσ οποίασ τθ γνθςιότθτα βεβαιϊνει θ αρμόδια αρχι ι 

ςυμβολαιογράφοσ. 

ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ι εντοπιςμοφ 

πλθμμζλειασ ςε αυτά, θ ανακζτουςα αρχι κα καλεί τον επόμενο ςε ςειρά κατάταξθσ 

μειοδότθ προσ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν και υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο. 

Άρθρο 7 

Διάρκεια τησ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 

Η διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει τθν 31.12.2012, 

με δυνατότθτα παράταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ και μζχρι εξαντλιςεωσ 

του προχπολογιςμοφ τθσ .  

Άρθρο 8  

Κριτήριο ανάθεςησ – φνταξη οικονομικήσ προςφοράσ 

Η ςυμφωνία πλαίςιο ανατίκεται με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι. Ειδικότερα, θ ςυμφωνία 

πλαίςιο ςυνάπτεται με τον διαγωνιηόμενο που κα προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ τιμζσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ 

λιανικισ τιμισ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του καυςίμου, όπωσ θ μζςθ λιανικι τιμι 

προςδιορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Εμπορίου τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ.  

Η προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ και εκφράηεται ςε ευρϊ. 

Προςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι απορρίπτεται. 

Ο προμθκευτισ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, τισ οποίεσ πρζπει να ςυνεκτιμιςει 

ο προςφζρων κατά τθν κατάρτιςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Ο ΦΠΑ βαρφνει τθν 

ανακζτουςα αρχι. Συχόν αλλαγι ΦΠΑ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

Η προςφερόμενθ ζκπτωςθ παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυμφωνίασ πλαίςιο, κακϊσ και τθσ ενδεχόμενθσ παράταςισ τθσ. Δεν υπόκειται ςε 

ανακεϊρθςθ ι αναπροςαρμογι. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν 

απορρίπτονται. 

Άρθρο 9 

Τποβολή προςφορών 

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι με το 

νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο, ι με ςυςτθμζνθ 
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ταχυδρομικι επιςτολι / υπθρεςία ταχυμεταφορϊν. 

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τθν 02 Μαρτίου 2012, θμζρα Παραςκευι και 

ϊρα 10:30 ςτο Πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΣΘ 14) 55102 

Καλαμαριά, Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: κα Αικατερίνθ γουρίδου (τθλ: 2310 486901, 2310 

4896936, φαξ: 2310 476366 email: kdeod@cieel.gr). 

Όςεσ προςφορζσ δεν περιζλκουν ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι τθν 

ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. τθν περίπτωςθ αυτι οι 

διαγωνιηόμενοι παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ τουσ με δικι τουσ φροντίδα, εντόσ μθνόσ 

από τθν κατάκεςι τουσ, άλλωσ αυτζσ καταςτρζφονται. 

Άρθρο 10 

Περιεχόμενο – Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

Η προςφορά υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που φζρει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) 

τθ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», β) τον πλιρθ τίτλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) τον αρικμό τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, δ) τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ε) τα ςτοιχεία 

του αποςτολζα.  

Ο φάκελοσ ΠΡΟΦΟΡΑ εμπεριζχει δφο ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ, που φζρουν τισ 

ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ και εκ των οποίων, ο πρϊτοσ με τίτλο 

«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» ζχει ωσ περιεχόμενο τα δικαιολογθτικά του άρκρου 5 και ο 

δεφτεροσ με τίτλο «Οικονομικι προςφορά» ζχει ωσ περιεχόμενο τθν οικονομικι προςφορά, 

θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ζντυπο του παραρτιματοσ Α (Οικονομικι Προςφορά).  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 60 θμζρεσ από τθν επομζνθ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Προςφορζσ που ορίηουν χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο των 60 θμερϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Άρθρο 11 

Διαδικαςία αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών – Ανάθεςη ςφμβαςησ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί δθμόςια τθν 2α Μαρτίου 2012, 

θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:30 ςτα γραφεία του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1 (ΣΘ 14) 55102 

Καλαμαριά) από το αρμόδιο όργανο τθσ διοίκθςθσ του ΚΔΕΟΔ. Κατά τθν αποςφράγιςθ των 

προςφορϊν επιτρζπεται να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά 

αυτοπροςϊπωσ ι με το νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

αντιπρόςωπο. 

Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται από το αρμόδιο όργανο τθσ διοίκθςθσ του ΚΔΕΟΔ 

και ανακοινϊνεται εγγράφωσ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ. ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, 

το ΚΔΕΟΔ δφναται κατά τθν κρίςθ του να προτείνει τθν κατανομι τθσ προμικειασ μεταξφ 

των διαγωνιηομζνων είτε με διαπραγμάτευςθ, είτε κατ’ ιςομοιρία. 

Άρθρο 12 

Παράδοςη – Παραλαβή – Πληρωμή  

Η παράδοςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ ενεργείται τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ των υπθρεςιϊν τθσ και κατόπιν 

mailto:kdeod@cieel.gr
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προθγοφμενθσ ςυνεννοιςεωσ με τον προμθκευτι, προ τουλάχιςτον 24 ωρϊν. Η παράδοςθ 

του προμθκευόμενου πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ με 

δαπάνεσ του αναδόχου και ζκδοςθ όλων των νόμιμων παραςτατικϊν. Η ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του υπό προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται με ευκφνθ του 

αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Η πλθρωμι τθσ ποςότθτασ πετρελαίου που κάκε φορά παραλαμβάνεται γίνεται ςτον 

προμθκευτι με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν, μζςα ςε εφλογο χρόνο 

απαραίτθτο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ, και πάντωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των προβλεπομζνων από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν παροφςα πρόςκλθςθ 

ελζγχων. 

Άρθρο 13 

Τποχρεώςεισ αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει πλιρθ 

γνϊςθ του ςυνόλου των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςυμφωνίασ και των 

αντίςτοιχων κινδφνων. Σεκμαίρεται ότι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων που κα 

ςυναφκοφν βάςει τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα 

απολφτωσ εφλογο και επαρκζσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, μετά από 

τθν ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. 

Συχόν παράλειψθ ι πλθμμζλεια ςτθν ενθμζρωςθ του δεν τον απαλλάςςει από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τθσ 

ςυμφωνίασ-πλαίςιο που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Άρνθςθ 

του αναδόχου να εφοδιάςει τθν ανακζτουςα αρχι με τα αναγκαία καφςιμα, για 

οποιοδιποτε λόγο, επιτρζπει ςτθν ανακζτουςα αρχι να προβεί ςε προμικεια καυςίμων 

από άλλο προμθκευτι. Συχόν διαφορά τιμισ προσ τα πάνω βαρφνει τον ανάδοχο τθσ 

ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

Ο ανάδοχοσ φζρει ευκφνθ καλισ και άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Ευκφνεται 

δε για κάκε είδουσ βλάβθ κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του προςωπικοφ του, 

από οιανδιποτε αιτία και εάν προζρχεται. ε περίπτωςθ ακζτθςθσ οιουδιποτε όρου τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι κείμενεσ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ. 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ ότι το πετρζλαιο που κα 

προμθκεφςει ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ του και ότι είναι 

αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κλπ, κατάλλθλο από κάκε 

άποψθ για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται. 

Η ανακζτουςα αρχι επιφυλάςςεται τθσ αςκιςεωσ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ τθσ, 

εφόςον διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο 

ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει, φςτερα από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

κάκε ποςότθτα πετρελαίου που προμικευςε, μζςα ςε 5 θμζρεσ αφότου διαπιςτωκεί 

παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο 

ποςοςτό καυςίμων που πρζπει να αντικαταςτακεί δεν υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ 

προμικειασ. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου πετρελαίου και 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πρόςκληςη Τποβολήσ Προςφορών  2/2012 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Προσ: 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

Ικάρων 1, 55102  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

φμφωνα με τθν 2/2012 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ςφναψθ ςυμφωνίασ 

πλαίςιο με αντικείμενο τθν «Προμήθεια πετρελαίου θζρμανςησ» του Κζντρου Διεκνοφσ 

και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), κατά το ζτοσ 2012, προςφζρω τθν 

παρακάτω τιμι: 

 

Είδοσ 

Ποςοςτό ζκπτωςησ επί τησ 

μζςησ τιμήσ του Σμήματοσ 

Εμπορίου (ολογράφωσ) 

Ποςοςτό ζκπτωςησ επί τησ 

μζςησ τιμήσ του Σμήματοσ 

Εμπορίου (αριθμητικώσ) 

Πετρζλαιο θζρμανςησ 
…………………………………………. 

…………………………………………. 
…………………. % 

 

Δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παραπάνω 

πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν. 

 

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προςφζρων 

 

 

 

*υπογραφι-ςφραγίδα+ 




