ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΓΝΗ EΦΟΓΙΑΜΟΤ
Υαληά, 13 Μαΐ 2019
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
Φ.600.1/168/132141/.784
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ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΣΟΤ ΠΒΚ
1. ΔΙΓΗ ΚΑΤΙΜΩΝ
α. Σα ππό πξνκήζεηα θαύζηκα είλαη πεηξέιαην θαη ζε πνζόηεηα όπσο
παξαθάησ:
Α/Α
1

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ
Πεηξέιαην

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ ΔΣΗΙΩ
Λίηξα
75.586

β. Η αλσηέξσ πνζόηεηα είλαη ελδεηθηηθή, γηα έμη κήλεο, θαη ην Π.Β.Κ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα απμνκεηώλεη ηηο ππό πξνκήζεηα πνζόηεηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ θαηόπηλ έγθπξεο ελεκέξσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή.
2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΟΤ
α. Γεληθά
(1) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΠΒΚ, ηηο πξνδηαγξαθέο
ησλ θαπζίκσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο επίζεκεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθώλ Γηπιηζηεξίσλ θαζώο θαη αλαιπηηθνύο πίλαθεο
αλαγσγήο ζηνπο 15 νC, αλά είδνο θαπζίκνπ.
β. Παράδοζη σγρών κασζίμων από ηον προμηθεσηή προς ηο Π.Β.Κ.
βσηιοθόρα οτήμαηα ζε ζθραγιζμένα διαμερίζμαηα.

με

(1) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα πγξά θαύζηκα (βελδίλεο,
πεηξέιαηα) πξνο ην Π.Β.Κ. κε ζθξαγηζκέλα ηα δηακεξίζκαηα ησλ βπηηνθόξσλ, κε
ηα νπνία γίλεηαη ε δηαθίλεζε απηώλ.
(2) Η ζθξάγηζε ησλ παξαπάλσ βπηηνθόξσλ ζα γίλεηαη θαηά ηε θόξησζε
ηνπ βπηηνθόξνπ, κε επζύλε ησλ εηαηξεηώλ πεηξειαηνεηδώλ θαη κε εηδηθή ζθξαγίδα
πνπ ζα δηαζθαιίδεη ην απαξαβίαζην ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ βπηίνπ. Σα ζεκεία
ζθξάγηζεο ζα είλαη ηα ζηόκηα πιήξσζεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ βπηηνθόξνπ θαη νη
αληίζηνηρνη θξνπλνί εθξνήο.
(3) ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηίν απνζηνιήο ηηκνιόγην θ.ι.π), πνπ
ζπλνδεύνπλ ηα θαύζηκα θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο, ζα αλαγξάθνληαη θαη νη αξηζκνί
ησλ αληίζηνηρσλ ζθξαγίδσλ ηνπ βπηηνθόξνπ.
./.

Β-2
(4) Σν Π.Β.Κ ππνρξενύηαη, πξν ηεο παξαιαβήο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ, λα
ειέγρεη ην απαξαβίαζην ησλ ζθξαγίδσλ ηνπ βπηηνθόξνπ.
γ. Δμνπιηζκόο απηνθηλήησλ κεηαθνξάο πγξώλ θαπζίκσλ κε κεηξηθνύο θαλόλεο
(1) Όια αλεμαηξέησο ηα βπηηνθόξα απηνθίλεηα κεηαθνξάο πγξώλ θαπζίκσλ
πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεηξηθνύο θαλόλεο (βέξγεο), πνπ ζα είλαη
βαζκνλνκεκέλνη θαη ζθξαγηζκέλνη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή νγθνκέηξεζεο
ηέηνησλ απηνθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ.
(2) ε θάζε έλα από ηνπο παξαπάλσ κεηξηθνύο θαλόλεο, ζα ππάξρνπλ κία
ή πεξηζζόηεξεο βαζκνλνκεκέλεο θιίκαθεο πνπ ε θάζε κία ζα αληηζηνηρεί θαη ζε έλα
από ηα δηακεξίζκαηα ηνπ βπηηνθόξνπ απηνθηλήηνπ.
δ. Παξάδνζε θαη παξαιαβή δεηγκάησλ
(1) Καηά ηελ δηαθίλεζε πγξώλ θαπζίκσλ από ηα δηπιηζηήξηα κέρξη θαη ηνλ
ηειηθό παξαιήπηε ζε θάζε παξάδνζε θαη παξαιαβή, ζρεκαηίδνληαη ππνρξεσηηθά
(2) δείγκαηα, πνζόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) ιίηξνπ έθαζην, θαηά ηνλ ηξόπν πνπ
ε λνκνζεζία νξίδεη.
Σα δείγκαηα απηά ιακβάλνληαη από ηελ πνζόηεηα πνπ παξαδίδεηαη,
ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θαηά ηξόπν πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη απόιπηα ην πεξηερόκελν ηνπο θαη θπιάζζνληαη από ηνπο
ζπλαιιαζζόκελνπο.
(2) Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ δεηγκάησλ απηώλ κε ην
ζπγθεθξηκέλν αγνξαλνκηθό δείγκα, πξέπεη απηά λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
(α) Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ.
(β) Σν είδνο θαπζίκνπ.
(γ) Σελ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ.
(δ) Σνλ αξηζκό ηηκνινγίνπ πώιεζεο ηνπ θαπζίκνπ, εθ' όζνλ έρεη εθδνζεί
ηέηνην, δηαθνξεηηθά ηνλ αξηζκό ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο.
(ε) Σελ νλνκαζία ή ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ από
ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην θαύζηκν.
(ζη) Σελ εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο.
(δ) Κάζε άιιε έλδεημε πνπ νη ελδηαθεξόκελνη θξίλνπλ ζθόπηκν λα
πξνζζέζνπλ.
(3) Σα δείγκαηα απηά ακνηβαία παξαδεθηά κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην
Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) γηα εμέηαζε καδί κε ηελ αίηεζε επαλεμέηαζεο
ζηηο πεξηπηώζεηο κε θαλνληθώλ αγνξαλνκηθώλ δεηγκάησλ. Σα έμνδα ηεο
παξαπάλσ δηαδηθαζία βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Η εμέηαζε ηνπο γίλεηαη
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παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ησλ θαηά έθεζε αγνξαλνκηθώλ δεηγκάησλ θαη ησλ
δεηγκάησλ ηνπ βπηηνθόξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξαιεθζείζα πνζόηεηα
θαπζίκνπ από ηελ νπνία ιήθζεθαλ ηα δείγκαηα ζθξαγίδεηαη ζε δεμακελή ηνπ ΠΒΚ
θαη ην θαύζηκν δελ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ από
ην ΓΥΚ.
.
ε. Παξαδόζεηο θαπζίκσλ κε αλαγσγή ζηνπο 15 νC
(1) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ζην Π.Β.Κ ηα πγξά θαύζηκα
κέζσ κεηξεηή ζε όγθν (ιίηξα) θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο, λα ρξεώλνπλ δε απηά κε
αλαγσγή ηνπ όγθνπ ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 15 νC.
(2) Η παξαπάλσ αλαγσγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία θόξησζεο
ηνπ θαπζίκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο.
(3) ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιόγηα), πνπ
ζπλνδεύνπλ ην θαύζηκν, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη:
(α) Η ώξα θόξησζεο ηνπ θαπζίκνπ.
(β) Η ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηε θόξησζε ζε βαζκνύο Κειζίνπ.
(γ) Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο.
(δ) Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα πνπ έρνπλ αλαρζεί ζε ζεξκνθξαζία
15 νC κε βάζε ηελ νπνία ζα πιεξώλεηαη θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία.
3. ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α. Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ΠΒΚ (Αθξσηήξη Υαλίσλ), κε βπηηνθόξα νρήκαηα πνπ ζα έρεη εμαζθαιίζεη ν
πξνκεζεπηήο.
β. Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απαξέγθιηηα
κέρξη ηηο 13:00 ζε πνζόηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη από ην ΠΒΚ κέζα ζε 72
ώξεο, θαηόπηλ απνζηνιήο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο ή κε FAX ζηελ εηαηξία ή ηνλ
λόκηκν ηνπηθό εθπξόζσπν απηήο, πιελ εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ θαηά ηηο νπνίεο
ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη έγθαηξα ην ΠΒΚ γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν. Γελ
ζα πξαγκαηνπνηείηαη Παξαιαβή Καπζίκνπ ζε θακία πεξίπησζε κεηά ηελ
πξναλαθεξζείζα ώξα θαη ν Πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε λα
αζθαιίζεη ην όρεκα κεηαθνξάο, εθηόο ηνπ ΠΒΚ, γηα λα παξαδώζεη ηα Καύζηκα ζην
ΠΒΚ ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. ε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ πεξίνδνο
Δπηρεηξήζεσλ ΠΒΚ, θαηξηθέο ζπλζήθεο, απεξγίεο, αλεπάξθεηα αλεθνδηαζκνύ από
ηα Διιεληθά Γηπιηζηήξηα) ε εηαηξεία ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη θαηά πξνηεξαηόηεηα ην ΠΒΚ.
γ. ε πεξίπησζε πνπ ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ
εληόο ησλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ πνπ ηίζεληαη, ζην ζπκθσλεζέλ ζεκείν
./.
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εθνδηαζκνύ (Δγθαηαζηάζεηο ΠΒΚ , Αθξσηήξη Υαλίσλ), ηόηε ζα απνδεκηώλεη ην
ΠΒΚ όπσο ε ζρεηηθή ζύκβαζε νξίδεη.
δ. Η παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ,
παξνπζία εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή ΠΒΚ κε
αλαγσγή ηεο πνζόηεηαο θαπζίκνπ θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 15 νC. Η επζύλε
ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ βαξύλεη ηελ εηαηξία κέρξη ηνπ ζεκείνπ
ζύλδεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ νρήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ.
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαπζίκνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηελ επηηξνπή αληίζηνηρν
Πξσηόθνιιν ην νπνίν ζα πξνζππνγξάθεηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ
πξνκεζεπηή.
ε. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ θαπζίκσλ, απνδεηρζεί όηη
απηό δελ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,ζα εθαξκόδεηαη ε
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε Νν 14/89.
4. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ από ην ΣΜ. ΓΑΠ ηνπ Κ.Ο.Τ ζε
βάξνο ησλ ΚΑ 3105 θαη 6101 βάζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ:
α.
Έθδνζε ζρεηηθήο COMMITMENT & VOUCHER από ην ΣΜ.ΔΦΟΓ ηνπ
Γ΄ Κ.ΤΠ.
β.
Πξσηόθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο από ηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβώλ Απνζηνιώλ ηνπ ΠΒΚ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ην κέζν κεηαθνξάο
θαη ν ηόπνο θνξηώζεσο.
γ.
Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ θαπζίκσλ ζηηο Γηαρεηξίζεηο ηνπ ΠΒΚ.
δ.
Σηκνιόγην ζεσξεκέλν από ηελ Οηθνλνκηθή Δθνξία.
ε.
Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
ζη.
Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ.
δ.
Βεβαίσζε ηεο δηακνξθνύκελεο ηηκήο δηπιηζηεξίνπ ηνπ θαπζίκνπ ηεο
εηαηξίαο ζηε Ννκαξρία Υαλίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ.

κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο
Τπνδηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ
ΠΡΟΘΗΚΔ
«1»

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
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