
 
1 

 
 

   

 

 
 

                     

ΘΕΜΑ  : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», 4.500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/Τ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΜΕΜΗΓ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, 

συναιτερισμούς κλπ) να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια 12.500 λίτρων 

πετρελαίου θέρμανσης» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και ΙΙ «Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

και Γενικοί Όροι Προμηθειών» τα οποία επισυνάπτονται.  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο ης ΟΣΕ κ. Ανδρέα Παπουτσάκη  
ΤΗΛ : 210-5297270. 
 
Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός : Δέκα τέσσερις χιλίαδες επτακόσια τρίαντα 

επτά Ευρώ #14.737,00#€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο στο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι). 

  
 

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ    08.02.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 

               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9005736  

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

         

 ΟΣΕ : 630 – 1270  
 ΟΤΕ : 210 52 97 270  

  Fax  
E.mail 

: 210 52 25 770 
: a.papoutsakis@osenet.gr 
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Υποβολή Προσφοράς  
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 15/02/2022 στο Γραφείο 
717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ  
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», 4.500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 4.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΜΕΜΗΓ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 
 

                       (Αριθμός αίτησης 7045636/18-10-2021 & 9179564/21-12-2021) 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 
Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Παπουτσάκη 

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 
1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν 
ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την 
ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 

Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην 

οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι  :  

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις 

δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του 

Νόμου 4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 

4412/2016. 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 

74 του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412. 

Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε 

πληρωτέων ποσών. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους  αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές, οι οποίες ξεπερνούν τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Προμηθευτής θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι 
σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της 
συγκεκριμένης προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προμηθευτής θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % 
στην μέση τιμή λιανικής πώλησης από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων ή τον Αρμόδιο 
Φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και που θα ισχύει την συγκεκριμένη 
ημερομηνία παράδοσης. 
 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και η αξία μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης. 
   

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                     O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
 

Κ.Α. ΟΣΕ Μονάδα  
Μέτρησης 

         Περιγραφή  
            είδους 

Ποσότητα Ποσοστό έκπτωσης  
επί της τιμή  

παρατηρητηρίου  
τιμών % 

   Ενδεικτικός 
       Π/Υ € 

  πετρελαίου  
  θέρμανσης         

611102006 ΛΙΤΡΑ  Πετρέλαιο θέρμανσης 12.500    14.737,00 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ    14.737,00 € 
                                                                                                        Φ.Π.Α. 24 %      3.536,88 €     
                                                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      18.273,88 € 

 

• Ο ΦΠΑ (το ποσοστό του οποίου θα αναφέρεται στην προσφορά) δεν θα περιλαμβάνεται στην 
πιο πάνω τιμή, η οποία θα είναι καθαρή και επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ 24 % κατά την εξόφληση 
του τιμολογίου. 
 
• Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται βάσει του μετρητού του βυτιοφόρου οχήματος και της 
ογκομέτρησης αυτού. Διαφορές μεταξύ μετρητού και ογκομέτρησης μέχρι του ποσού 0,5% δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψη. 

 
• Σε περίπτωση που το παραδιδόμενο πετρέλαιο αποδειχθεί ακατάλληλο ύστερα από τυχόν 
δειγματοληπτικό έλεγχο ο Προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δύο (2) ημερών 
από την ημερομηνία ειδοποίησής του και για την ποσότητα που έχει απορριφθεί σε διαφορετική 
περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν έχει προσκομίσει για παράδοση το απορριφθέν πετρέλαιο  και δεν 
θα του καταβληθεί η αντίστοιχη αξία αυτού.  

 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας. 
 

 
     ------------------//------------------- 
                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ    
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

Ισχύς Προσφοράς : Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εξήντα  
(60) ημέρες. 
 

Χρόνος Παράδοσης  : Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει εντός ενός (1) έτους 
σε τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση και αίτημα της Αποθήκης Υλικού στην 
Θεσσαλονίκη (Μαργαροπούλου 7), στην ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ (Σταθμού 4) & στην 
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΜΕΜΗΓ-ΘΕ/ΚΗΣ (26η Οκτωβρίου 5) θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα 
ισχύει από την ημερομηνία κατακύρωσης στον Προμηθευτή. 
 

Παράδοση  : Παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει στην Αποθήκη Υλικού στην 
Θεσσαλονίκη κα Αφροδίτη Αλεξάκη Τηλ : 2310-599104, κος Ιωάννης Λεμπετλής Τηλ  2310- 
523389 & κα Αντωνία Σταμπουλή κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία ή αποστολή στο e-mail a.alexaki@osenet.gr, ι.lebetlis@osenet.gr & 
m.n.a.s.k.f.@gmail.com . 
 
Ο ΟΣΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης. 
 

Παραστατικά  : Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύονται από 
νόμιμο παραστατικό (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Ενιαίο Παραστατικό, CMR, κλπ). 
 

Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή.   
 
Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
 

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 

(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr . 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού 
προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 3 του Ν. 4013/2011  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 235 § 1  
του Ν. 4610/2019, γίνεται κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ της Ε.Α.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 350 Ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα. 
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