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Α∆Α: ____________________ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  
 
 

 
 

 Ζάκυνθος, 29/10/2012 
Αρ. πρωτ.: 1827  

 
Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προµήθεια καυσίµων  

έτους 2013». 

 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύµβασης προµηθειών µε αντικείµενο την 
προµήθεια καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ., για το έτος 2013. Η ανωτέρω προµήθεια εντάσσεται στην πράξη 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», 
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 

 
1. Είδος-Ποσότητα-Προϋπολογισθείσα ∆απάνη   
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 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων   7.300 Λίτρα 13.350,00 Ευρώ 

2 Πετρέλαιο κίνησης 2.400 Λίτρα 3.750,00 Ευρώ 
Σύνολο 17.100,00 Ευρώ 

 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 

 
2. Ποιότητα-Προδιαγραφές  
Οι των Ελληνικών Κρατικών ∆ιυλιστηρίων όπως ισχύουν σήµερα.  
 
 
3. Χρόνος – Τρόπος – Tόπος Παράδοσης  
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά από 01-01-2013 µέχρι 31-12-2013 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 
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πρατήρια του προµηθευτή θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ∆.Ε. Ζακύνθου και 
Λαγανά, του ∆ήµου 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 των άρθρων του Π.∆. 118/2007 Κ.Π.∆.  
 
 
4. Κριτήριο κατακύρωσης-Ποσοστό έκπτωσης  
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 "ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" που 
δηµοσιεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων 
στην ιστοσελίδα http://oil.gge.gov.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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις του προγράµµατος 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 
 

6. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
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Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997, µε 
αντικείµενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της παρούσης.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το ειδικό µέρος των εργασιών το οποίο θα διαθέσει στα πλαίσια της 
προµήθειας. 
• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου. 
• Ότι οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 
να υποβάλλουν τη Προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει 
Κοινοπραξία για την εκτέλεση της Σύµβασης. 
 
 

7. ∆ιαδικασία 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. 

               

Π ί ν α κ α ς    Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς    Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΈΚΠΤΩΣΗΣ (%) * 

1 
 
Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων   …….% 

2 
 
Πετρέλαιο κίνησης …….% 
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* Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέση τιµή 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους στο Νοµό, όπως διατυπώνεται στο "ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" που δηµοσιεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης-
Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων στην ιστοσελίδα http://oil.gge.gov.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 Τετάρτη 14/11/2012, 
και ώρα 13:00 µ.µ.  στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης: 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαγωνισµών 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 ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
εµπρόθεσµων προσφορών ως κάτωθι: 
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 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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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.  

 
9. Ενστάσεις 
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο κατά της διακήρυξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε 
το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.  

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή  θα 
υποβάλλονται εκτός των τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
10. ∆ηµοσιότητα 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη για 10 
ηµέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org στα 
γραφεία του και στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz   

 
11. Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης 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 ∆.Σ. του 
                               Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 
 

 
                                ∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
                       Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 
                           Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,  
                                      Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος E-Mail: info@nmp-zak.org, 
Τηλ: +30 (26950) 29870 – 72, Φαξ: +30 (26950) 23499 E-Address: http://www.nmp-zak.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

              Ηµεροµηνία, …………......................... 

                          ΠΡΟΣ:  

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια καυσίµων έτους 2013» 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Για την προµήθεια καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ., για το έτος 2013.  
 
 

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

 

 

Ζάκυνθος, ...../......./2012 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 

ΑΔΑ: Β432ΟΡΡΥ-Ζ47


