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GR-Θεσσαλονίκη: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop

2009/S 100-143994

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 
Υπηρεσίες

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Europe Str. 123 — PO Box
22427, Αρμόδιος: κ. Dimitra Eleftheroudi, Υπόψη: κ. George Paraskevaidis, GR-551 02  Thessaloniki. E-mail:
c4t-services@cedefop.europa.eu. Φαξ  +30 2310490028.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu.
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.

I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(γ) Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ.
Κύριος τόπος παροχής: Στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Κωδικός NUTS: GR122.

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά:
Τη θέσπιση συμφωνίας πλαισίου.

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα.
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου: Περίοδος σε μήνες: 48
Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου:
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: Αρχική περίοδος 12 μηνών με δυνατότητα 3
ανανεώσεων 12 μηνών εκάστη.

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
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Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου συνιστούν πρόσκληση υποβολής προσφορών στο
πλαίσιο ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την τροφοδοσία σε πετρέλαιο
θέρμανσης για τις ιδίες ανάγκες του Cedefop.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
09135100.

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):
Ναι.

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα:
Όχι.

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Η συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης σε λίτρα εκτιμάται στα 220 000 λίτρα για τα 4 χρόνια συνολικά ήτοι
55 000 λίτρα ετησίως. Οι εκτιμώμενες παραδόσεις ανά έτος κυμαίνονται από 5 έως 6 ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες.

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:
Όχι.

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Η υπεργολαβία επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τα
έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε
έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι
υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή οικονομική κατάσταση και να διαθέτουν τη
χρηματοοικονομική ικανότητα να φέρουν εις πέρας τη σύμβαση. Ως τεκμήριο της χρηματοοικονομικής
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ικανότητας μπορούν να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:- ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών (ήτοι
λογαριασμοί κερδών και ζημιών, εκκαθαριστικό εφορίας) τουλάχιστον των τελευταίων 2 οικονομικών ετών που
έχουν κλείσει, (στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των ισολογισμών προβλέπεται από το ισχύον εταιρικό
δίκαιο, θα πρέπει να εσωκλείεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός, διαφορετικά θα πρέπει να πιστοποιείται από
ορκωτό λογιστή). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αδυνατούν να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα,
καλούνται να αιτιολογήσουν την αδυναμία προσκόμισής τους.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να αποδείξουν την επαρκή τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα
να φέρουν εις πέρας τη σύμβαση. Ως τεκμήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να
προσκομισθεί το ακόλουθο έγγραφο:
— η εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
Όχι.

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των

στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή.

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν:

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

AO/RES/ASAIN/HeatingOil/002/09.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 27.8.2009.
Έγγραφα με πληρωμή: όχι.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
10.9.2009.
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IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους:

IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ισπανικά. Δανικά. Γερμανικά. Ελληνικά. Αγγλικά. Γαλλικά. Ιταλικά. Ολλανδικά. Πορτογαλικά. Φινλανδικά.
Σουηδικά. Τσεχικά. Εσθονικά. Ουγγρικά. Λιθουανικά. Λεττονικά. Μαλτεζικά. Πολωνικά. Σλοβακικά. Σλοβενικά.
Γαελικά της Ιρλανδίας. Βουλγαρικά. Ρουμανικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Έως: 10.3.2010.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 24.9.2009 - 11:00.
Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του Cedefop.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί στην αποσφράγιση των προσφορών από ένα άτομο. Το
ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα παρίσταται κατά την αποσφράγιση πρέπει να γνωστοποιηθεί
γραπτώς μέσω φαξ (αρ. φαξ +30 2310490028) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση:
C4Tservices@cedefop.europa.eu) το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αποσφράγισης των
προσφορών.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Όχι.

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ:
Όχι.

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Cedefop στη διεύθυνση:
www.cedefop.europa.eu.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, boulevard Konrad Adenauer, L-2925  Luxembourg. Τηλ.  +352
4303-1. Φαξ  +352 4303-2100.

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

15.5.2009.

www.cedefop.europa.eu

