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Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   41   -  59200 - Ν Α Ο Υ Σ Α 
                  Αριθ. Πρωτ. :   111 / 08-03-2023 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 009 /2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την 
προμήθεια απλής αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, ανεξαρτήτου ποσότητας (Αξίας όχι μεγαλύτερης από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού) για την περίοδο από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι και την ημερομηνία 
που θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός από τον Οργανισμό, με δικαίωμα του προμηθευτή για την διακοπή της σύμβασης την 31/12/ 
2023 με έγγραφη δήλωσή του. 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 04-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09-10 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού 
(Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε  με την 003/2023 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κ.κ. 
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Μπακαλιό Νικόλαο  και Μπλιάτκα Θωμά. 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ικανοί να προμηθεύουν στον Οργανισμό τις 
ζητούμενες ποσότητες απευθείας από την αποθήκη τους αυθημερόν. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το 
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για την 
προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να είναι 
υπογραμμένη και σφραγισμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Η οικονομική προσφορά θα αφορά το ένα λίτρο και θα είναι με την μορφή της επί τοις εκατό (%) έκπτωσης στην 
μέση εβδομαδιαία λιανική τιμή πώλησης προ Φ.Π.Α. που ανακοινώνεται από το τμήμα εμπορίου της περιφερειακής ενότητας 
Ημαθίας που θα θεωρεί και το κάθε τιμολόγιο με ευθύνη του προμηθευτή εάν αυτό απαιτηθεί από τον Οργανισμό. 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των 
φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το 
δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, β) επειδή 
πρόκειται για δύο είδη με διαφορετικές τιμές, το δικαίωμα επιλογής της συνολικά συμφερότερης προσφοράς ή ακόμη και την 
επιλογή μέρους των ειδών από έναν προμηθευτή και μέρους των ειδών από δεύτερο προμηθευτή και γ) το δικαίωμα ακύρωσης του 
διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη 
εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση και για οποιαδήποτε 
ποσότητα με έγγραφη εντολή από τον Τ.Ο.Ε.Β. να προσκομίσει στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία τα ζητούμενα είδη. Σε περίπτωση 
που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει για την παράδοση των ειδών, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το 
δικαίωμα να προμηθευτεί τα προς ζήτηση είδη, από άλλον προμηθευτή έστω και με μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η 
καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Για την τροφοδοσία με πετρέλαιο κίνησης των 
κινητών αντλητικών συγκροτημάτων του Οργανισμού, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και για την αλλαγή των λαδιών των 
μηχανών σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα του υποδειχθούν από τον Οργανισμό. Για τα καύσιμα μετακίνησης του προσωπικού 
του Οργανισμού η παράδοσή τους στους δικαιούχους θα γίνεται τμηματικά και σε κάθε ζήτηση από αυτούς, ο μειοδότης δε, θα 
διατηρεί πίνακα-καρτέλα παράδοσης κατά εργαζόμενο που θα τον ενημερώνει μόνον κατά ποσότητα και όχι δραχμικά και θα τον 
παραδίδει αυτοβούλως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα στο λογιστήριο του Οργανισμού Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
δεν προσφέρει στα απαιτούμενα χρονικά όρια τα ζητούμενα υλικά, περισσότερες από πέντε φορές κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε 
Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί ως εγγύηση το ποσόν για τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για προσφερόμενα είδη. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως ζητούμενα είδη μόνο αυτά που έχουν ζητηθεί εγγράφως με το ειδικό έντυπο 
«Εντολή και βεβαίωση εργασίας ή προμήθειας υλικών».  Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο από τον ανάδοχο 
στον Οργανισμό. 
 ΑΡΘΡΟ 10ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την μεταφορά των ειδών στον χώρο εργασιών, καθώς και οι επιβαρύνσεις του 
τιμολογίου από Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α. - Φ.Π.Α. - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη  (ανάδοχο ). 
 
                             Νάουσα,  08 - 03 - 2023 
 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 
                Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος 


