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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 134.104,65 χωρίς ΦΠΑ €
Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α. 24%: 166.289,77 €

Περιεχόμενα:
1.Τεχνική Έκθεση
2.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3.Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι 66 035
Πληροφορίες: Μελενικιώτου Δ
Τηλέφωνο:2524350110
Τηλεομοιοτυπία : 2524022571

«Προμήθεια Καυσίμων και
Ελαιολιπαντικών για το έτος 2018»

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
166.289,77 € (με τον Φ.Π.Α.24% )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων: 1) Πετρελαίου θέρμανσης, 2)
Βενζίνης αμόλυβδης, 3) Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ, 4) Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ και 5)
Ελαιολιπαντικών.
Η προμήθεια αυτή είναι απαραίτητη για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου
Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και
Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.
Θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017» (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης, καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ,
συσσωματώματα ξύλου πέλλετ, και ελαιολιπαντικών) με κριτήρια κατακύρωσης:
α) για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής
τιμής πώλησης του είδους στο Νομό Δράμας, κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Μειοδότης αναδεικνύεται: α) για τα καύσιμα ο προσφέρων το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο και β) για τα ελαιολιπαντικά και τα στερεά καύσιμα
(Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο της προμήθειας του κάθε
είδους .
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ενδεικτικό ποσό των 166.289,77 € (με
τον Φ.Π.Α.24% ) για το οικ. έτος 2018 , και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του εκάστοτε Φορέα .
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται
από τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) 1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 2
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα» 3, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2
3

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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 του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014
 το υπ’ αριθμ.3934/21-08-2017 έγγραφο του Δήμου Παρανεστίου με το οποίο ζητούσε από τα
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου να διαβιβάσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα
 την υπ’ αριθμ. 19/2017 (ΑΔΑ: 7Η5ΔΟΕ7Δ-4Ι2) ΑΠΌΦΑΣΗΣ Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.
 της υπ’ αριθμ. 6/2017 (ΑΔΑ: 75Υ6ΟΚΝΛ-ΚΛΓ) απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
 της υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ: Ψ80ΒΟΚΝΛ-919) απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
- της υπ’ αριθμ. 182/2017 απόφασης Δ.Σ. απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με τη
διενέργεια της προμήθειας,
- της υπ’ αριθμ. 97/2017 (ΑΔΑ:62MΞΩΞΗ-ΚΚ2)απόφασης Ο.Ε σχετικά με την «Έγκριση πρωτογενούς
αιτήματος, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2018 »
-την υπ’ αριθμ. 269/2016 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμών
προμηθειών - υπηρεσιών και αξιολόγησης
-την υπ’ αριθμ. 270/2016 απόφαση του ΔΣ σχετικά με την συγκρότηση της Επιτροπή ενστάσεων διαγωνισμών,
του ν. 4412/2016, για το έτος 2017

- την υπ’ αριθμ. 160/2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, του ν. 4412/2016 για το έτος 2018

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) .
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους
υπέρ ή σε βάρος άλλου.
Ο Δήμος Παρανεστίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε
να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 10-10-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος της Οικ.Υπ.

ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι 66 035
Πληροφορίες:Μελενικιώτου Δ.
Τηλέφωνο:2524350110
Τηλεομοιοτυπία : 2524022571

«Προμήθεια Καυσίμων και
Ελαιολιπαντικών για το έτος 2018»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη ταξινομούνται με CPV υπό τους αριθμητικούς
κωδικούς ως κάτωθι :
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09135100-5
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09132100-4
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ, υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09134200-9
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ (Πέλλετ), υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09111400-4
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υπό τον αριθμητικό κωδικό (CPV) 09211000-1
Οι ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού είναι από το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης
τιμών του Παρατηρητηρίου καυσίμων ( με αριθμ. Πρωτ. 3089/05-10-2017) για το Νομό Δράμας.
Τα υπό προμήθεια είδη είναι:

α/α
1

Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Lt

62.693,54

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

α/α
1

α/α
1

Lt

Ποσότητα
8.993,50

Ομάδα 3- Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ CPV 09134100-8
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα
ντίζελ
Σύνολο

62.693,54
62.693,54
15.046,45
77.739,99

Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Βενζίνη Αμόλυβδη
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο(€)

Lt

49.828,00

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,224

Σύνολο(€)

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,052

Σύνολο(€)

11.008,05
11.008,05
2.641,94
13.649,99

52.419,06

52.419,06
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Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο
α/α
1

α/α

12.580,58
64.999,64

Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ CPV 09111400-4
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Συσσωματώματα
ξύλου πέλλετ
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Κιλά

20.208,33

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
0,24

Σύνολο (€)
4.850,00
4.850,00
1.164,00
6.014,00

Ομάδα 5- Ελαιολιπαντικά CPV 09211000-1
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Ενδ. Τιμή
Μονάδας
Λιανικής(€)

Σύνολο(€)

1

Λάδι κινητήρων
πετρελαίου 15w40 20lt
A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4
ACEA Ε7/ Β4/Α3
Μ.Β. 228.3
VOLVO VDS-3
MAN 3275-1

Lt

150

3,7

555,00

2

Βαλβολίνη 80w90 20lt
API GL-5
MAN 342

Lt

60

3,9

234,00

Lt

100

3,5

350,00

Lt

30

19

570,00

Lt

40

4

160,00

Lt

300

3,4

Τεμάχια

25

5

125,00

Τεμάχια

10

12

120,00

3

4

5

6

7

8

Λάδι υδραυλικών
συστημάτων ISO68 20lt
DIN 51524 (PART III)
HVI
AFNOR NF-E-48603
Αντιπαγωτικό πετρελαίου
20lt
Λάδι μίξης 2Τ
API: TC
JASOFB
ISO-L-EGC 1lt
Λάδι πετρελαίου 10/40
API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275-1
20lt
Σπρέι γράσσο λιθίου
400 ml
Πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριδιακή
προστασία 1:1000 250ml
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

α/α
1
2

3.134,00
752,16
3.886,16

Αναλυτικά, για κάθε φορέα έχει ως εξής:
Υγρά καύσιμα Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
μέτρησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης
CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη CPV
09132100-4

1.020,00

Ποσότητα

Lt

24.193,54

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,00

Lt

6.720,42

1,224
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Σύνολο(€)
24.193,54
8.225,80

3

α/α
1
2

α/α
1

α/α
1

α/α
1

α/α

1

Καύσιμο
Πετρελαιοκινητήρα Ντίζελ
CPV 09134100-8
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Lt

49.828,00

1,052

52.419,06

84.838,40
20.361,23
105.199,63

Υγρά καύσιμα Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
Σύνολο(€)
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
8.000,00
1,00
8.000,00
CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη CPV
Lt
2.273,08
1,224
2.782,25
09132100-4
Σύνολο
10.782,25
Φ.Π.Α 24%
2.587,74
Γενικό Σύνολο
13.369,99
Υγρά καύσιμα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
7.500,00
1,00
CPV 09135100-5
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο(€)
7.500,00
1.800,00
9.300,00

Υγρά καύσιμα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
Σύνολο(€)
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
23.000,00
1,00
23.000,00
CPV 09135100-5
Φ.Π.Α 24%
5.520,00
Γενικό Σύνολο
28.520,00
Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
μέτρησης
Μονάδας Λιανικής Σύνολο(€)
(€)
Συσσωματώματα ξύλου
κιλά
20.208,33
0,24
4.850,00
πέλλετ
CPV
09111400-4
Σύνολο
4.850,00
Φ.Π.Α 24%
1.164,00
Γενικό Σύνολο
6.014,00

Ελαιολιπαντικά Δήμου Παρανεστίου CPV 09211000-1
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
Λάδι κινητήρων
πετρελαίου 15w40 20lt
A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4
ACEA Ε7/ Β4/Α3
Μ.Β. 228.3

Lt

150
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Ενδ. Τιμή
Μονάδας
Λιανικής(€)

3,7

Σύνολο(€)

555,00

VOLVO VDS-3
MAN 3275-1

2

3

4

5

6

7

8

Βαλβολίνη 80w90 20lt
API GL-5
MAN 342
Λάδι υδραυλικών
συστημάτων ISO68 20lt
DIN 51524 (PART III)
HVI
AFNOR NF-E-48603
Αντιπαγωτικό πετρελαίου
20lt
Λάδι μίξης 2Τ
API: TC
JASOFB
ISO-L-EGC 1lt
Λάδι πετρελαίου 10/40
API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275-1
20lt
Σπρέι γράσσο λιθίου
400 ml
Πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριδιακή
προστασία 1:1000 250ml

Lt

60

3,9

234,00

Lt

100

3,5

350,00

Lt

30

19

570,00

Lt

40

4

160,00

Lt

300

3,4

Τεμάχια

25

5

125,00

Τεμάχια

10

12

120,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

3.134,00
752,16
3.886,16

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 10-10-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1.020,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι 66 035
Πληροφορίες: Μελενικιώτου Δ.
Τηλέφωνο:2524350110
Τηλεομοιοτυπία : 2524022571

«Προμήθεια Καυσίμων και
Ελαιολιπαντικών για το έτος 2018»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και δεν θα περιέχει νερό
ή άλλες ξένες ύλες , θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ) και το ΦΕΚ 496/Β/7-793. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β’.
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξή της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. Η
βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004
ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ
Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με
το ΦΕΚ 332/11-2-2004. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ.
απόφαση 1) 514/2004ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
ΤΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ (ΠΕΛΛΕΤ)
Τα Συσσωματώματα Ξύλου (Πέλλετ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές:
Θερμιδική αξία > 5Κw/kg , τέφρα<0,7%, διάμετρο = 6mm υγρασία ~ 8% και να είναι κατασκευασμένα
από υλικά 100% ακατέργαστης ξυλείας. Τα Συσσωματώματα Ξύλου (Πέλλετ) πρέπει να βρίσκονται
σε συσκευασίες των 15κιλών.
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Τα ελαιολιπαντικά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
-Να είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένο κατασκευαστή στην αγορά.
-Να είναι γνωστή μάρκα και να κυκλοφορεί στην αγορά.
-Η ποιότητα τους να είναι αρίστη στην κατηγορία του .
-Η λιπαντική τους ικανότητα να καθορίζεται με πολύτυπους τύπους για να μπορούν να λιπαίνουν
ανάλογα τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα του Δήμου σε όλα τα σημεία τους .
-Να έχουν την δυνατότητα να απορροφούν ικανοποιητικά την θερμοκρασία από τους κινητήρες
χωρίς να παρουσιάζουν αυτοί υπερθέρμανση, ή άλλης μορφής φθορά εξ αιτίας του λιπαντικού.
Για τα προσφερόμενα λιπαντικά επί ποινή αποκλεισμού θα κατατίθεται η έγκριση κυκλοφορίας που
δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει
εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών
Χαρακτηριστικών –prospectus-) της κατασκευάστριας εταιρείας ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον
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κατασκευαστικό οίκο, όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές καθώς και
όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης,
σημείο ροής κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε
αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων prospectus του κατασκευαστικού
οίκου.
Όπου ζητούνται προδιαγραφές είναι υποχρεωτικά σωρευτικές.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, πρωτογενή
και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στο χώρο του
εργοταξίου.
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας και πρωτογενή. Για το λόγο αυτό οι
προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρονται: 1) η χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών, 2) ότι τα λιπαντικά είναι
πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα 3) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι
σύμφωνες με αυτές της μελέτης.
Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές για τα ελαιολιπαντικά είναι οι παρακάτω:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Λάδι κινητήρων πετρελαίου
15w40 20lt

2

Βαλβολίνη 80w90 20lt

3

Λάδι υδραυλικών συστημάτων
ISO68 20lt

4

Αντιπαγωτικό πετρελαίου (20lt)

5

Λάδι μίξης 2Τ

6

7

Λάδι πετρελαίου 10/40
20lt

Σπρέι γράσσο λιθίου 400 ml

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4
ACEA Ε7/ Β4/Α3
Μ.Β. 228.3
VOLVO VDS-3
MAN 3275-1
API GL-5
MAN 342
DIN 51524 (PART III) HVI
AFNOR NF-E-48603
Αντιπαγωτικό
πρόσθετο
πετρελαίου
για
θερμοκρασίες έως -31°C. Αυξάνει την ρευστότητα
του
Diesel
(κίνησης
και
θέρμανσης),
εμποδίζοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη
κρυστάλλων παραφίνης, οι οποίοι τον χειμώνα
καθιστούν το Diesel παχύρευστο με αποτέλεσμα
να βουλώνουν τα φίλτρα και το κύκλωμα
καυσίμου.
API: TC
JASOFB
ISO-L-EGC 1lt
API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275-1
Παχύρευστο προϊόν που προσφέρει λίπανση για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν τρέχει, δεν στάζει
και είναι ιδανικό για εφαρμογή μεταξύ δύο
μετάλλων,
μειώνοντας
την
τριβή
και
διασφαλίζοντας ότι τα εργαλεία και τα
μηχανήματά
θα συνεχίσουν να λειτουργούν
ομαλά. Κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές
κατασκευές που φέρουν βάρος.Αντέχει σε
θερμοκρασίες από -18°C ως 145°C. Ανθεκτικό
στο νερό και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Προσφέρει μεγάλης διάρκειας προστασία από
την σκουριά και τη διάβρωση. Κατάλληλο για
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χρήση σε μεταλλικές ενώσεις.

8

Πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριδιακή προστασία
1:1000 250ml

Αντιβακτηριακό
πρόσθετο
πετρελαίου
απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου
diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες
που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης
τουλάχιστον 7% biodiesel* στο diesel κίνησης
σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για
προώθηση
χρήσης
Βιοκαυσίμων.
Επίσης
παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου.
Κατάλληλο για χρήση σε κάθε συσσωμάτωμα
πετρελαίου
και
δεξαμενές
αποθήκευσης
πετρελαίου. Συμπύκνωμα υψηλής απόδοσης με
ευρύ φάσμα δράσης για απομάκρυνση και
πρόληψη
των
βακτηρίων,
μυκήτων
και
ζυμομυκήτων σε εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός
λειτουργίας για μεγάλη περίοδο.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 10-10-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
66035 – Παρανέστι
Πληρ: Μελενικιώτου Δ.
Τηλ: 25243-50110
Fax: 25240-22571
e-mail: hassapisc@gmail.com

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 10.10.2017
Αριθμός Διακήρυξης 5/2017
Αριθμός μελέτης 4/2017

Κωδικοί CΡV :
09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης),
09132100-4 (Βενζίνη Αμόλυβδη),
09134100-8 (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ),
09111400-4 (Συσσωματώματα ξύλου ΠΕΛΛΕΤ),
09211000-1 (Ελαιολιπαντικά)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
ΑΡΘΡΟ 1

- Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 166.289,77 € με ΦΠΑ 24% .
Αναλυτικότερα οι προμήθειες χωρίζονται στις εξής ομάδες:
Οι ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού είναι από το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του
Παρατηρητηρίου καυσίμων ( με αριθμ. Πρωτ. 3089/05-10-2017) για το Νομό Δράμας.
Τα υπό προμήθεια είδη είναι:
α/α
1

Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Lt

62.693,54

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

α/α
1

62.693,54
62.693,54
15.046,45
77.739,99

Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Βενζίνη Αμόλυβδη
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο(€)

Lt

Ποσότητα
8.993,50
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Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,224

Σύνολο(€)
11.008,05
11.008,05
2.641,94
13.649,99

α/α
1

α/α
1

α/α

Ομάδα 3- Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ CPV 09134100-8
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα
ντίζελ
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Lt

49.828,00

Σύνολο(€)
52.419,06

52.419,06
12.580,58
64.999,64

Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ CPV 09111400-4
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Συσσωματώματα
ξύλου πέλλετ
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,052

Κιλά

20.208,33

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
0,24

Σύνολο (€)
4.850,00
4.850,00
1.164,00
6.014,00

Ομάδα 5- Ελαιολιπαντικά CPV 09211000-1
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Ενδ. Τιμή
Μονάδας
Λιανικής(€)

Σύνολο(€)

1

Λάδι κινητήρων
πετρελαίου 15w40 20lt
A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4
ACEA Ε7/ Β4/Α3
Μ.Β. 228.3
VOLVO VDS-3
MAN 3275-1

Lt

150

3,7

555,00

2

Βαλβολίνη 80w90 20lt
API GL-5
MAN 342

Lt

60

3,9

234,00

Lt

100

3,5

350,00

Lt

30

19

570,00

Lt

40

4

160,00

Lt

300

3,4

Τεμάχια

25

5

125,00

Τεμάχια

10

12

120,00

3

4

5

6

7

8

Λάδι υδραυλικών
συστημάτων ISO68 20lt
DIN 51524 (PART III)
HVI
AFNOR NF-E-48603
Αντιπαγωτικό πετρελαίου
20lt
Λάδι μίξης 2Τ
API: TC
JASOFB
ISO-L-EGC 1lt
Λάδι πετρελαίου 10/40
API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275-1
20lt
Σπρέι γράσσο λιθίου
400 ml
Πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριδιακή
προστασία 1:1000 250ml
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1.020,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

α/α
1
2
3

α/α
1
2

α/α
1

α/α
1

α/α
1

3.134,00
752,16
3.886,16

Αναλυτικά, για κάθε φορέα έχει ως εξής:
Υγρά καύσιμα Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
μέτρησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης
CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη CPV
09132100-4
Καύσιμο
Πετρελαιοκινητήρα Ντίζελ
CPV 09134100-8
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Ποσότητα

Lt

24.193,54

Ενδ. Τιμή
Μονάδας Λιανικής
(€)
1,00

Lt

6.720,42

1,224

8.225,80

Lt

49.828,00

1,052

52.419,06

Σύνολο(€)
24.193,54

84.838,40
20.361,23
105.199,63

Υγρά καύσιμα Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
Σύνολο(€)
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
8.000,00
1,00
8.000,00
CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη CPV
Lt
2.273,08
1,224
2.782,25
09132100-4
Σύνολο
10.782,25
Φ.Π.Α 24%
2.587,74
Γενικό Σύνολο
13.369,99
Υγρά καύσιμα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
7.500,00
1,00
CPV 09135100-5
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο(€)
7.500,00
1.800,00
9.300,00

Υγρά καύσιμα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
Σύνολο(€)
μέτρησης
Μονάδας
Λιανικής(€)
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Lt
23.000,00
1,00
23.000,00
CPV 09135100-5
Φ.Π.Α 24%
5.520,00
Γενικό Σύνολο
28.520,00
Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παρανεστίου
Περιγραφή είδους
Μονάδα
Ποσότητα
Ενδ. Τιμή
μέτρησης
Μονάδας Λιανικής Σύνολο(€)
(€)
Συσσωματώματα ξύλου
κιλά
20.208,33
0,24
4.850,00
πέλλετ
CPV
09111400-4
Σύνολο
4.850,00
Φ.Π.Α 24%
1.164,00
Γενικό Σύνολο
6.014,00
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α/α

Ελαιολιπαντικά Δήμου Παρανεστίου CPV 09211000-1
Περιγραφή είδους
Μονάδα μέτρησης Ποσότητα

Ενδ. Τιμή
Μονάδας
Λιανικής(€)

Σύνολο(€)

1

Λάδι κινητήρων
πετρελαίου 15w40 20lt
A.Ρ.Ι CF/SL/CI-4
ACEA Ε7/ Β4/Α3
Μ.Β. 228.3
VOLVO VDS-3
MAN 3275-1

Lt

150

3,7

555,00

2

Βαλβολίνη 80w90 20lt
API GL-5
MAN 342

Lt

60

3,9

234,00

Lt

100

3,5

350,00

Lt

30

19

570,00

Lt

40

4

160,00

Lt

300

3,4

Τεμάχια

25

5

125,00

Τεμάχια

10

12

120,00

3

4

5

6

7

8

Λάδι υδραυλικών
συστημάτων ISO68 20lt
DIN 51524 (PART III)
HVI
AFNOR NF-E-48603
Αντιπαγωτικό πετρελαίου
20lt
Λάδι μίξης 2Τ
API: TC
JASOFB
ISO-L-EGC 1lt
Λάδι πετρελαίου 10/40
API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M3275-1
20lt
Σπρέι γράσσο λιθίου
400 ml
Πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριδιακή
προστασία 1:1000 250ml
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

1.020,00

3.134,00
752,16
3.886,16

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της
ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες
ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα

ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή

περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
Επειδή ο Δήμος Παρανεστίου δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα, ο συμμετέχων για τα είδη
αυτά, θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.
Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής:
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Αναλυτικότερα :
•

•

για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 όπου θα
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ,
βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και
για τα συσσωματώματα ξύλου (Πέλλετ) και τα ελαιολιπαντικά, η ανάθεση θα γίνει σε
προμηθευτή (-τές) που θα προσφέρει (-ουν) τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
5
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
6
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με

4

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

5
6

4,
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014
 το υπ’ αριθμ.3934/21-08-2017 έγγραφο του Δήμου Παρανεστίου με το οποίο ζητούσε από τα
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου να διαβιβάσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα
Η
 την υπ’ αριθμ. 19/2017 (ΑΔΑ: 7 5ΔΟΕ7Δ-4Ι2) ΑΠΌΦΑΣΗΣ Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.
 της υπ’ αριθμ. 6/2017 (ΑΔΑ: 75Υ6ΟΚΝΛ-ΚΛΓ) απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
 της υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ: Ψ80ΒΟΚΝΛ-919) απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
- της υπ’ αριθμ. 182/2017 απόφασης Δ.Σ. απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με τη
διενέργεια της προμήθειας,
- της υπ’ αριθμ. 97/2017 (ΑΔΑ:62MΞΩΞΗ-ΚΚ2) απόφασης Ο.Ε σχετικά με την «Έγκριση
πρωτογενούς αιτήματος, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2018 »
-την υπ’ αριθμ. 269/2016 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμών
προμηθειών - υπηρεσιών και αξιολόγησης
-την υπ’ αριθμ. 270/2016 απόφαση του ΔΣ σχετικά με την συγκρότηση της Επιτροπή ενστάσεων
διαγωνισμών, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017
- την υπ’ αριθμ. 160/2017 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, του ν. 4412/2016 για το έτος 2018

Άρθρο 3. - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Τρόπος υποβολής προσφορών
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016«ΔημόσιεςΣυμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και
την αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ - 2677 Β/21-10- 2013): υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στο4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013).
Άρθρο 4 - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος- (ανάδοχοι) της προμήθειας αυτής μετά την κατά τον νόμο έγκριση του
αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 άρθρου 105 υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο εντός (20) είκοσι ημερών από την
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και καταθέτει την εγγυητική καλής εκτέλεσης, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 για
την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 5 - Σύμβαση
1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που
την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Παρανεστίου ,
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν
αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
-

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

-

Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

-

Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών.

-

Την συμφωνηθείσα τιμή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

-

Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου.

-

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

-

Τον τρόπο παραλαβής.

-

Τον τρόπο πληρωμής.

-

Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.

-

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

-

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο και για λογαριασμό

του αναδόχου από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο
κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή
όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης.
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα

μέρη

και

έχουν

αποδεσμευτεί

οι

σχετικές

εγγυήσεις

κατά

τα

προβλεπόμενα.
•

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
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αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Σύμφωνα

όμως με την περιπτ. β του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 στην οποία

αναφέρεται ότι «δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης».
Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και
την φύση της προμήθειας εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους αναδόχους
των εξής ομάδων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%

Ομάδα 1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Δήμος Παρανεστίου,

77.739,99€

Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής
& Παιδείας» Δήμου Παρανεστίου,
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου,
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου
Ομάδα 3

Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα
ντίζελ

Δήμος Παρανεστίου

64.999,64€

Άρθρο 7 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ’ όσον ύπαρξη αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207
του Ν. 4412/2016

Άρθρο 8 Πλημμελής προμήθεια υλικών
Εάν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016

Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά τη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού . Τα έξοδα δημοσίευσης
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
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Άρθρο 10 Χρόνος παράδοσης - υποχρεώσεις αναδόχου
Αναλυτικά:
- Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 3 ημερών από την γραπτή εντολή που θα
προσκομίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων.
- Το Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και η αμόλυβδη βενζίνη, άμεσα, επειδή ο Δήμος δεν
διαθέτει δεξαμενές για αποθήκευση καυσίμων. Τα οχήματα θα πρέπει να μεταβαίνουν στο
πρατήριο για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα, κατόπιν γραπτής εντολής που θα προσκομίζεται από
την Υπηρεσία του κάθε φορέα.
-Η παράδοση των ελαιολιπαντικών και των συσσωματωμάτων ξύλου (Πέλλετ) θα γίνεται
τμηματικά, με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο
χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή εντός 3 ημερών μετά από γραπτή εντολή που θα προσκομίζεται από την Υπηρεσία
του κάθε φορέα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου,
ελαιολιπαντικού και πέλλετ μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
Άρθρο 11 πληρωμή των ειδών
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνεται μετά την αντίστοιχη τμηματική παραλαβή των
καυσίμων των ελαιολιπαντικών και των πέλλετ με την έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά την
έκδοση του τιμολογίου, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της
ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 10-10-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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