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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας
καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης»
Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης, ύστερα από τη με αριθμό 655/2022 (ΑΔΑ: 90Ι5ΩΕΤ-Λ9Μ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: <<Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», επιλογή
του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού>> με την οποία εγκρίνεται η κατά παρέκκλιση απευθείας ανάθεση της σύμβασης για
τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, διότι δεν
υπάρχει σύμβαση σε ισχύ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και θα πρέπει να προμηθευτούν άμεσα
με την έναρξη της χειμερινής περιόδου προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία του εν λόγω νομικού προσώπου, προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις
ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης» λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως του άρθρου 118 και του άρθρου 73 .
B. Την ανάγκη για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.
Γ. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με
το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για
προμήθειες αναλωσίμων παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται
στο παρόν καταργείται
Δ. Την αριθμ. 34/2022 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Ωδείου για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες τους
Ε. την αριθμ. 40/2022 (ΑΔΑ: Ψ647ΟΛ6Θ-ΤΕΓ) του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης σε βάρος του προϋπολογισμού
ετών 2022 και 2023
ΣΤ. Την ενιαία μελέτη για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Ν.Π.
(ΟΠΠΑΠ, ΔΗΚΕΔΗΚ, Δημοτικό Ωδείο, Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 31η/10/2022 ώρα 15.00μ.μ. να υποβάλλουν ή να αποστείλουν
ταχυδρομικά στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου Κατερίνης στη Διεύθυνση: Πλ.Δημαρχείου 1 ΤΚ 60133, Κατερίνη:
Ι. οικονομική προσφορά για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης προϋπολογισμού 8.352,50 χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων
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των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 12.528,75 ευρώ χωρίς το
Φ.Π.Α.
Ο προσφέρων θα συντάξει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οικονομικούς φορείς. Η μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς
της ανωτέρω προμήθειας θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης.
Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς, όπως αυτή προέκυψε από το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης
τιμών του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή, για το Νομό Πιερίας στις 14-5-2022 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
αναφοράς.
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης = 1,285
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 2%. Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρώσει το ποσοστό έκπτωσης 2% και ως τιμή μονάδας 1,285 - (1,285 Χ 0,02)=
1,259 €
ΙΙ. τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει πως δεν συντρέχουν για την επιχείρηση οι λόγοι αποκλεισμού
των παρ.1 & 2 του ά.73 και του ά.74 του Ν.4412/2016, δηλαδή:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (στην περίπτωση φυσικού προσώπου μόνο για το φυσικό πρόσωπο,
στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ για τους διαχειριστές και στην περίπτωση ΑΕ για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμ/λίου) ή εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για την επιχείρηση, που θα αφορούν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση,
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους
η επιχείρηση καταβάλλει εισφορές
5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 του Ν.4412/2016)
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
7. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

2

22PROC011439820 2022-10-18
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43
του Ν.4605/2019)
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ
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