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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις
ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του
∆ήµου Χανίων και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού».

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις (ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν σήµερα):
1. Tου Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την οδηγία
2055/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005».
2. Του άρθρου 158 ̟αράγραφος 1 ̟ερί̟τωση δ και του άρθρου 209 ̟αράγραφος 1 και τις
λοι̟ές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.»
4. Του Ν. 2286/1995(ΦΕΚ Α 19/01.02.1995) «Περί ̟ροµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
5. Της υ̟. αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23.03.1993) Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
6. Της Υ̟ουργικής α̟όφασης Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ Β 92/ 10.02.1999), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε
και συµ̟ληρώθηκε µε τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ Β 448/07.04.2005) & Π1/2570/6-7-07
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(ΦΕΚ Β 1240/19.07.2007), ̟ερί εξαιρέσεως ̟ροµηθειών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µε
ανάδειξη ̟ροµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την ̟αράγραφος 3 ̟ερί̟τωση γ του
άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30.09.2010): ∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
2007 (L 335).
8. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/02.10.2002), ̟ερί «Οργάνωσης της αγοράς ̟ετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις».
9. Του άρθρου Πρώτο, ̟αράγραφος Ζ: ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων
̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013):
«Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
10. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159/03.08.1995), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τους Ν.2372/96,
Ν.2414/96, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996
(ΦΕΚ Α 66/11.04.1966) «Ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων
Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου
ή

των

νοµικών

̟ροσώ̟ων

του

ευρύτερου

δηµόσιου

τοµέα,»,

ό̟ως

αυτές

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30
/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» και του
άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10.11.2005 ) «Τρο̟ο̟οίηση του Ν.3310/05
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά
την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
11. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.
12. Της Υ.Α. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ Β 1222/20.05.2013) «Καθορισµός ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και το̟ικών εφηµερίδων ̟ου έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
13. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (̟τωχευτικός κώδικας) 2

Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
14. Των ̟αραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012)
«Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη
διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
15. Του άρθρου 4 της α̟ό 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ου δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Τεύχος Α 240/12.12.2012 και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013),
άρθρο 48, για την ̟ραγµατο̟οίηση της διαδικασίας ανάδειξης ̟ροµηθευτών - χορηγητών
για τα είδη ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ α̟ό τους οικείους ∆ήµους.
καθώς και
16. Την ενιαία µελέτη για την ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών
̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και νοµικών ̟ροσώ̟ου αυτού.
17. Τις υ̟΄ αρ. 120/2013 και 121/2013 α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ηµοτικού οργανισµού κοινωνικής ̟ολιτικής και ̟αιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ̟ερί έγκρισης
διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης) για τις ανάγκες των
εγκαταστάσεων του και διάθεσης των σχετικών ̟ιστώσεων.
18. Την υ̟΄ αρ. 18/2013 ̟ράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής
Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων
(̟ετρελαίου θέρµανσης), για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών
̟ροβλέψεων στον ̟ρογραµµατισµό εξόδων.
19. Την υ̟΄ αρ. 14/2013 ̟ράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής
Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων
(̟ετρελαίου θέρµανσης), για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της και σχετικών
̟ροβλέψεων στον ̟ρογραµµατισµό εξόδων.
20. Τις υ̟΄ αρ. 63/2013, 1745/2013, 1788/2013 α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Κοινωνικής Ε̟ιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ) ̟ερί έγκρισης διενέργειας
̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης, ̟ετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης)
και λι̟αντικών ελαίων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων
και µοτο̟οδηλάτων του και διάθεσης των σχετικών ̟ιστώσεων.
21. Την υ̟΄ αρ. 167/2013 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης
Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας
καύσιµων (̟ετρελαίου θέρµανσης, ̟ετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης
super), λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων της και διάθεσης των σχετικών
̟ιστώσεων.
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22. Τις υ̟΄ αρ. 25/2013 και 46/2013 α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού
Γηροκοµείου Χανίων ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ροµήθειας καύσιµων (̟ετρελαίου
θέρµανσης, βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super, υγρο̟οιηµένων καυσίµων) και
λι̟αντικών ελαίων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και
µοτο̟οδηλάτων του και διάθεσης σχετικών ̟ιστώσεων.
23. Την υ̟΄ αρ. 898/2013 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ερί έγκρισης διενέργειας
̟ροµήθειας καύσιµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες των
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και
Νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.
24. Την µε αριθµό 1058/2013 α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων για τον
καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια
«Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες των
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και
νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού» για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων,
αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και των Νοµικών Προσώ̟ων του.
25. Την υ̟’ αριθµό 849/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων «̟ερί
ορισµού ε̟ιτρο̟ής διενέργειας διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των
α̟οτελεσµάτων των ενιαίων διαγωνισµών των ̟ροµηθειών του ∆ήµου Χανίων και των
Νοµικών Προσώ̟ων του».
26. Την αριθµό 761/2014 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Χανίων ̟ερί κατακύρωσης των
τµηµάτων 9,16,17, την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου ως ̟ρος τα υ̟όλοι̟α τµήµατα
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23 και ε̟ανα̟ροκήρυξη των τµηµάτων αυτών.
27. Την υ̟’ αριθµό 50/10-02-2014 α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
28. Τους ̟ροϋ̟ολογισµούς (ή ̟ρογραµµατισµούς) και τις ̟ροβλέψεις δεσµεύσεων
̟ιστώσεων στους ̟ροϋ̟ολογισµούς (ή ̟ρογραµµατισµούς) του ∆ήµου Χανίων και των
νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού, ήτοι: 1) ∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής ̟ολιτικής και
̟αιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Ν.Π.∆.∆., 2) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης
∆ήµου Χανίων, Ν.Π.∆.∆., 3) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου
Χανίων, Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωνικής Ε̟ιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου
Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.∆., 5) της
∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) και 6) του
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων, Ν.Π.∆.∆., στους ο̟οίους, έχουν ̟ροβλεφθεί οι σχετικές
̟ιστώσεις για την ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών και χηµικών ̟ρόσθετων.
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις
ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου
Χανίων και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού: 1) ∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής ̟ολιτικής
και ̟αιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Ν.Π.∆.∆., 2) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης
∆ήµου Χανίων, Ν.Π.∆.∆., 3) της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων,
Ν.Π.∆.∆., 4) της Κοινωνικής Ε̟ιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ), Ν.Π.Ι.∆., 5) της ∆ηµοτικής
Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) και 6) του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου
Χανίων, Ν.Π.∆.∆., για τα τµήµατα 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23 µε κριτήριο
κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟ροσφερόµενο µεγαλύτερο
̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή
λιανικής ̟ώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα
υγρο̟οιηµένα καύσιµα (υγραέριο), τα λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα.
Η ̟ροµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων είναι
ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.006.849,16€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 231.575,33€, σύνολο
1.238.424,49€. Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε είκοσι (20) τµήµατα.
Η ̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, α̟ό το ∆ήµο Χανίων, για τις
ανάγκες του ∆ήµου και των έξι (6), ως άνω, νοµικών του ̟ροσώ̟ων, αλλά, οι συµβάσεις µε
τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον κάθε
φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόµενες ̟οσότητες, των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών, είναι
ενδεικτικές και έκαστος Φορέας ̟ροµήθειας δεν είναι υ̟οχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις
αναφερόµενες ̟οσότητες των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών.
Ο ∆ήµος Χανίων και τα έξι (6) ως άνω νοµικά του ̟ρόσω̟α, για την κάλυψη των
αναγκών -σε καύσιµα, λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα- των ο̟οίων, διενεργείται ο
διαγωνισµός αυτός, ονοµάζονται στην ̟αρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προµήθειας».
Η ̟ροµήθεια θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους:
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ΑΡΘΡΟ 1: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση – Προκαταβολή - Τμήματα της
προμήθειας – Δικαίωμα Προαίρεσης.
1. Η ̟ροµήθεια, ̟ροϋ̟ολογισµού 1.238.424,49€ µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
χωρίζεται σε είκοσι (20) Τµήµατα ανά φορέα ̟ροµήθειας, κατ’ οµάδα ειδών και χωρικά:
α. ∆ήµος Χανίων: Τµήµατα 1 έως και 8,
β. ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.):
Τµήµα 10,
γ. Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων: Τµήµα 11,
δ. Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων: Τµήµα 12,
ε. Κοινωνική Ε̟ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ): Τµήµατα 13 και 14 ,
στ. ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.): Τµήµατα 15, ,
21, 22 και 23 και
ζ. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων: Τµήµατα 18, 19 και 20.
Οι

συµµετέχοντες

στο

διαγωνισµό

υ̟οψήφιοι

̟ροµηθευτές,

µ̟ορούν

να

υ̟οβάλλουν, είτε µία ̟ροσφορά για το σύνολο της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας, είτε ̟ροσφορά ή
̟ροσφορές, για µέρος/µέρη της ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τα Τµήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
κατωτέρω στο ̟αρόν άρθρο (̟αράγραφος 5). Η ̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει
να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε τµήµατος ̟ου συµµετέχει. Εναλλακτικές
̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

2. Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου Φορέα
̟ροµήθειας.
3. Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας, ό̟ως αυτή ε̟ιµερίζεται, ανά φορέα ̟ροµήθειας:
[∆ήµος Χανίων: 434.011,47€ ̟λέον ΦΠΑ 23%: 99.822,65€, ήτοι σύνολο: 533.834,12€, (Κ.Α.Ε.:
Καύσιµα κίνησης: 10.6641.001, 20.6641.001, 20.6641.002, 30.6641.001, 30.6641.002, 35.6641.002,
35.6644.001, 50.6641.001, 70.6641.001, Πετρέλαιο Θέρµανσης: 10.6643.001, 15.6643.001,
30.6643.001,
∆ηµοτικός οργανισµός κοινωνικής ̟ολιτικής και ̟αιδείας (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.): 34.445,25€
̟λέον ΦΠΑ 23%: 7.922,41€, ήτοι σύνολο: 42.367,66€ (K.A.E.: Θέρµανση ̟αιδικών σταθµών: 156643.001 και Θέρµανση ΚΑΠΗ: 15-6643.002),
Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Α΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων: 164.025,00€ ̟λέον ΦΠΑ 23%:
37.725,75€, ήτοι σύνολο: 201.750,75€,
6

Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β΄/θµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων: 164.025,00€ ̟λέον ΦΠΑ 23%:
37.725,75€, ήτοι σύνολο: 201.750,75€,
Κοινωνική Ε̟ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ): 36.746,45 € ̟λέον ΦΠΑ 23%:
8.451,68€, ήτοι σύνολο: 45.198,13€, (Κ.Α.Ε.: 64.00.00.01, 64.08.00.02, 64.00.00.00)
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.): 142.227,18€ ̟λέον
ΦΠΑ 23%: 32.712,26€, ήτοι σύνολο: 174.939,44€ (Κ.Α.Ε.: Καύσιµα κίνησης: 6411.00,) και
∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων: 31.368,81 € ̟λέον ΦΠΑ 23%: 7.214,83€, ήτοι σύνολο:
38.583,64€ (Κ.Α.Ε.: Καύσιµα κίνησης και Λι̟αντικά: 10-6641, 10-6644, Καύσιµα Θέρµανσης: 106643 και Υγρο̟οιηµένα καύσιµα: 10-6644 & 10-6699.001)]
θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των ̟ροϋ̟ολογισµών (ή ̟ρογραµµατισµών) εξόδων του
∆ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ̟ων (ό̟ως αναλύονται ανωτέρω) και για
διάστηµα ενός έτους α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και µέχρι την κάλυψη του
συµβατικού ̟οσού των εξόδων.
Είναι δυνατή η ̟αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα
α̟ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την
υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο
µέτρο ̟ου δεν θα υ̟άρξει, κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική ε̟ιβάρυνση των Νοµικών
Προσώ̟ων και του ∆ήµου.
4. ∆εν ̟ροβλέ̟εται χορήγηση ̟ροκαταβολής.
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5.Ειδικότερα η ̟ροµήθεια αφορά τα εξής τµήµατα:
Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τµήµα 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Χανίων (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 279.629,50€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 64.314,79€, σύνολο
343.944,29€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
185.000
1,1951
221.093,50
2
Βενζίνη αµόλυβδη
40.000
1,4634
58.536,00
279.629,50
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
64.314,79
Σύνολο µε ΦΠΑ:
343.944,29
Τµήµα 2: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Ελ. Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 4.314,81€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 992,41€, σύνολο 5.307,22€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€) µε ΦΠΑ
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
2.250
1,1951
2.688,98
2
Βενζίνη αµόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
4.314,81
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
992,41
Σύνολο µε ΦΠΑ:
5.307,22
Τµήµα 3: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Νέας Κυδωνίας (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 66.297,98€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 15.248,54€, σύνολο 81.546,52€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
52.754
1,1951
63.046,31
2
Βενζίνη αµόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
66.297,98
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
15.248,54
Σύνολο µε ΦΠΑ:
81.546,52
Τµήµα 4: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Θερίσου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.649,74€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.299,44€, σύνολο 6.949,18€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
3.367
1,1951
4.023,90
2
Βενζίνη αµόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
5.649,74
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
1.299,44
Σύνολο µε ΦΠΑ:
6.949,18
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Τµήµα 5: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Σούδας (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.263,02€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.210,50€, σύνολο 6.473,52€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
1.683
1,1951
2.011,35
2
Βενζίνη αµόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
5.263,02
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
1.210,50
Σύνολο µε ΦΠΑ:
6.473,52
Τµήµα 6: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Κεραµιών (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 3.637,19€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 836,55€, σύνολο 4.473,74€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
1.683
1,1951
2.011,35
2
Βενζίνη αµόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
3.637,19
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
836,55
Σύνολο µε ΦΠΑ:
4.473,74
Τµήµα 7: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 49.711,19€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 11.433,57€, σύνολο 61.144,76€.
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
α/α
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
38.875
1,1951
46.459,51
2
Βενζίνη αµόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
49.711,19
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
11.433,57
Σύνολο µε ΦΠΑ:
61.144,76
Τµήµα 8: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 19.508,04 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.486,85 €, σύνολο 23.994,89€.
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
α/α
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
17.840
1,0935
19.508,04
19.508,04
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
4.486,85
Σύνολο µε ΦΠΑ:
23.994,89
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Φορέας Προµήθειας: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τµήµα 10: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 34.445,25€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 7.922,41€, σύνολο 42.367,66€.
α/α
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
31.500
1,0935
34.445,25
34.445,25
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
7.922,41
Σύνολο µε ΦΠΑ:
42.367,66

Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 11: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή A’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο
θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 164.025,00€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 37.725,75€, σύνολο
201.750,75€.
α/α

1

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Ποσότητα (L)

150.000

Τιµή ανά
µονάδα
µέτρησης (€)
1,0935
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

Προϋ̟ολογισµός
(€)
164.025,00
164.025,00
37.725,75
201.750,75

Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 12: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο
θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 164.025,00€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 37.725,75€, σύνολο
201.750,75€.
α/α

1

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Ποσότητα (L)

150.000

Τιµή ανά
µονάδα
µέτρησης (€)
1,0935
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

Προϋ̟ολογισµός
(€)
164.025,00
164.025,00
37.725,75
201.750,75

Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ
Τµήµα 13: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 36.121,70€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 8.307,99€, σύνολο 44.429,69€.
Είδος
Ποσότητα (L)
Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
α/α
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)
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1
2
3

Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αµόλυβδη
Πετρέλαιο θέρµανσης

7.000
10.000
12.000

1,1951
1,4634
1,0935
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

8.365,70
14.634,00
13.122,00
36.121,70

8.307,99
44.429,69

Τµήµα 14: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 624,75€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 143,69€, σύνολο 768,44€.
α/α
1.
2.
3.
4.

Ποσότητα
(L ή kg)

Είδος
Λι̟αντικό ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40.
Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5.
Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE J 1703.
Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και
αντισκωριακό συµ̟υκνωµένο υγρό
(-12°C µέχρι +104°C).

Τιµή ανά
Προϋ̟ολογισµός
µονάδα
(€)
µέτρησης (€)

130,0

4,00

520,00

6,5
5,0

4,50
5,50

29,25
27,50

15,0

3,20

48,00

*η ποσότητα αναφέρεται σε µονάδα µέτρησης λίτρα (L),
εκτός εάν στην περιγραφή του είδους (στήλη Είδος)
ρητά αναφέρεται η επεξήγηση «σε Kg»

Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

624,75
143,69
768,44

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 15: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.467,50 €, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.257,53 €, σύνολο 6.725,03 €.
α/α
Είδος
Ποσότητα
Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1
Πετρέλαιο θέρµανσης
5.000
1,0935
5.467,50
5.467,50
Σύνολο:
1.257,53
ΦΠΑ 23%:
6.725,03
Σύνολο µε ΦΠΑ:

Φορέας Προµήθειας: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων
Τµήµα 18: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη και
super (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09132200-5, 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 30.386,30 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 6.988,85€, σύνολο 37.375,15€.
Η ̟ροµήθεια αφορά το έτος 2014, καθώς κατά την τρέχουσα χρονική ̟ερίοδο υλο̟οιείται
σύµβαση η ο̟οία έχει ισχύ έως τις 10/01/2014.
α/α
1
2
3

Είδος
Βενζίνη αµόλυβδη
Πετρέλαιο θέρµανσης
Βενζίνη Super (µολυβδούχος)

Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1.000
1,4634
1.463,40
25.000
1,0935
27.337,50
1.000
1,5854
1.585,40
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Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

30.386,30
6.988,85
37.375,15

Τµήµα 19: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80 €, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 57,69€, σύνολο 308,49€.
α/α
Είδος
Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1
Λι̟αντικά - Λάδι SAE 30 για
66
3,8000
250,80
λί̟ανση χορτοκο̟τικού.
250,80
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
57,69
Σύνολο µε ΦΠΑ:
308,49
Τµήµα 20 ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Υγρο̟οιηµένα καύσιµα (CPV: 09100000-0:
09122000-0)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 731,71€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 168,29€, σύνολο 900,00€.
α/α
Είδος
Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(τεµάχια)
(€)
µέτρησης (€)
1
Υγρο̟οιηµένο καύσιµο (µίγµα
40
18,2927
731,71
̟ρο̟ανίου-βουτανίου) σε Φιάλες
καθαρού βάρους 10 kg.
731,71
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
168,29
Σύνολο µε ΦΠΑ:
900,00
Στην ανωτέρω τιµή ανά µονάδα µέτρησης δεν ̟εριλαµβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς
θα ̟αρέχονται κενές φιάλες ̟ρος ε̟ανα̟λήρωση στον ανάδοχο.

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 21: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη– ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 41.823,72€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 9.619,46€, σύνολο 51.443,18€.
α/α
Είδος
Ποσότητα
Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
25.200
1,1951
30.116,52
2
Βενζίνη αµόλυβδη
8.000
1,4634
11.707,20
41.823,72
Σύνολο:
9.619,46
ΦΠΑ 23%:
51.443,18
Σύνολο µε ΦΠΑ:
Τµήµα 22: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική
Ενότητα Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09132200-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 26.522,40€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 6.100,15€, σύνολο 32.622,55€.
Είδος
Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
α/α
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
16.815
1,1951
20.095,61
2
Βενζίνη αµόλυβδη
3.850
1,4634
5.634,09
3
Βενζίνη Super (µολυβδούχος)
500
1,5854
792,70
26.522,40
Σύνολο:
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6.100,15
32.622,55

ΦΠΑ 23%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

Τµήµα 23: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική
Ενότητα Ελ Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09132200-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 68.413,56€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 15.735,12€, σύνολο 84.148,68€.
α/α
Είδος
Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός
(L)
µέτρησης (€)
(€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
42.000
1,1951
50.194,20
2
Βενζίνη αµόλυβδη
11.800
1,4634
17.268,12
3
Βενζίνη Super (µολυβδούχος)
600
1,5854
951,24
68.413,56
Σύνολο:
15.735,12
ΦΠΑ 23%:
84.148,68
Σύνολο µε ΦΠΑ:

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά Τεύχη.
Τα τεύχη δηµο̟ράτησης τα ο̟οία α̟οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της ̟ροµήθειας
είναι: α) η ̟αρούσα διακήρυξη η ο̟οία ε̟έχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων, β)
η ενιαία µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τον ενδεικτικό
̟ροϋ̟ολογισµό και ε̟έχει και θέση Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων, γ) η ̟ροσφορά του
αναδόχου και δ) το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3: Τόπος, Χρόνος Διαγωνισμού και Τρόπος Υποβολής Προσφορών.
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων (Κυδωνίας 29, τ.κ.
73100, Χανιά), στις 26/09/2014, ηµέρα Παρασκευή, ό̟ου, οι ̟ροσφορές κατατίθενται
ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης
των α̟οτελεσµάτων των ενιαίων διαγωνισµών των ̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου
Χανίων και των Νοµικών Προσώ̟ων του, µε ώρα ε̟ίδοσης ̟ροσφορών α̟ό ώρα 11:00 ̟.µ.
µέχρι και 11:30 ̟.µ. (ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών).
2. Γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου έχουν κατατεθεί στο Ταχυδροµείο ή και µε
ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υ̟ηρεσία µας µέχρι
την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Εφόσον η ̟ροσφορά α̟οσταλεί ως
αµέσως ανωτέρω µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, θα ̟ρέ̟ει να φέρει την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
3. Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό τη
διενέργεια του διαγωνισµού δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην αρµόδια
Ε̟ιτρο̟ή

∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµών

̟ροµηθειών

και

αξιολόγησης

α̟οτελεσµάτων

διαγωνισµών ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τη διακήρυξη (̟αράγραφος
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1 του αυτού άρθρου), ̟ροκειµένου να α̟οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ̟ου κατατέθηκαν
µε την ̟ροαναφερόµενη διαδικασία.
4. Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα (ακόµη και για λόγους ανωτέρας βίας)
δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 4: Επιτροπή Διαγωνισμού –Παραλαβή Συμβατικών Τευχών Πληροφορίες.
1. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας
διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των ενιαίων διαγωνισµών
των ̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Χανίων και των Νοµικών Προσώ̟ων του, ̟ου έχει
συγκροτηθεί µε την υ̟’ αριθµό 849/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου
Χανίων, ή ̟ου θα ορισθεί µε νέα α̟όφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της
Υ̟ουργικής Α̟όφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», του άρθρου 72 ̟αρ 1ε του
Ν.3852/2010, του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και την υ̟' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (κ.κ. Γιατρουδάκης Στέφανος, τηλ. 28213 45822, Κτιστάκη Ελένη, τηλ. 28213
41743, Μ̟ροκαλάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 28213 41726).
2. Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων
(∆ηµαρχείο Χανίων), ε̟ί της οδού Κυδωνίας, αριθ. 29, ό̟ου οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν
να λαµβάνουν γνώση αυτών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, α̟ό την ε̟όµενη της ̟ρώτης
δηµοσίευσης µέχρι την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία εκ̟νοής
της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών (Γραφείο Προµηθειών, τηλ.: 28213 41760,
τηλεοµοιότυ̟ο: 28210-93300, Τ.Κ. 73135 Χανιά) και να ̟αραλαµβάνουν –ε̟ί α̟οδείξειαυτο̟ροσώ̟ως είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντι̟ρόσω̟ο είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων α̟ό
αυτούς εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας (ταχυµεταφορική/courier) µία ̟λήρης σειρά
της ∆ιακήρυξης. Ε̟ίσης, ̟αραλαβή των Συµβατικών Τευχών µ̟ορεί να γίνεται και µε
download α̟ό την ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων, www.chania.gr, ό̟ου ̟αρέχεται άµεση
και ̟λήρης ̟ρόσβαση στα τεύχη του ̟αρόντος διαγωνισµού, µε σύγχρονη συµ̟λήρωση
των στοιχείων του ενδιαφερόµενου (ονοµατε̟ώνυµο/ε̟ωνυµία ε̟ιχείρησης, διεύθυνση,
τηλ., τηλεοµοιότυ̟ο (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση), ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωσή του
µε διευκρινήσεις ή άλλες ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν το διαγωνισµό ̟ου ενδεχοµένως
δοθούν, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρόν Άρθρο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
ενδιαφερόµενος καταγράψει λανθασµένα στοιχεία ε̟ικοινωνίας, ο̟ότε δεν είναι δυνατή η
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ενηµέρωση του, ο ∆ήµος Χανίων ουδεµία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωµα)
εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλµένη ̟ροσφορά η ο̟οία θα α̟ορριφθεί ή θα
αξιολογηθεί δυσµενώς.
3. Στην ̟ερί̟τωση ̟αραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο
∆ήµος Χανίων δεν έχει καµιά α̟ολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή ̟αράδοση της. Το
κόστος ̟αράδοσης (µεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υ̟οψήφιο.
4. Εντός των τευχών ̟εριλαµβάνεται και το έντυ̟ο ̟ροσφοράς το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να
υ̟οβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι ̟ροµηθευτές µε την ̟ροσφορά τους. Ο̟οιαδή̟οτε
̟ροσφορά δεν υ̟οβάλλεται µε το γνήσιο έντυ̟ο ̟ροσφοράς δεν θα γίνει α̟οδεκτή.
5. Αρµόδιος υ̟άλληλος για ̟ληροφορίες είναι ο κ. Παρασκάκης ∆ιονύσιος, στο
τηλέφωνο

28213

41778,

στο

τηλεοµοιότυ̟ο

28210-93300

και

στο

e-mail:

dparaskakis@chania.gr.
6. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµ̟ρόθεσµα έγγραφα και συµ̟ληρωµατικές
̟ληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη ̟ροµήθεια, αυτές ̟αρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έχει ορισθεί για την υ̟οβολή των ̟ροσφορών.
7. Οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες α̟οστέλλονται ή ̟αραδίδονται το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν ε̟είγοντες λόγοι
καθιστούν την ̟ροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µ̟ορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες,
̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
8. Οι έγγραφες α̟αντήσεις (συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες) της Υ̟ηρεσίας ̟ου
διενεργεί το διαγωνισµό θα α̟οσταλούν σε όλους όσους έχουν ̟αραλάβει τα Συµβατικά
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού (υ̟οψήφιοι) - εφόσον έχουν ̟αράσχει έγκυρα στοιχεία
ε̟ικοινωνίας. Οι υ̟οψήφιοι δεν µ̟ορούν σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση να ε̟ικαλεστούν
̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5: Γλώσσα.
1.

Ε̟ίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού, γρα̟τή και ̟ροφορική,

ορίζεται η ελληνική.
2.

Τα έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη

συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, οι ο̟οίοι δεν
µ̟ορούν να α̟οδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική
γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυ̟ο ̟ληροφοριακό υλικό (διαφηµιστικά φυλλάδια,
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τεχνικά φυλλάδια), ̟ου συνοδεύουν το φάκελο υ̟οψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική
γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν.
3.

Προσφορές,

έγγραφα

ή

δικαιολογητικά

(εκτός

τυχόν

τεχνικών

φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφηµιστικών φυλλαδίων) ̟ου έχουν συνταχθεί σε άλλη
γλώσσα θα ̟ρέ̟ει να είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα, είτε α̟ό το Αρµόδιο Προξενείο της
χώρας του συµµετέχοντα, είτε να φέρουν την ε̟ισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης
(Apostille) ό̟ου α̟αιτείται, και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα διαφορετικά θα α̟ορρί̟τονται. Ως ε̟ίσηµη ελληνική µετάφραση για τις ανάγκες
της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης νοείται εκείνη ̟ου γίνεται είτε α̟ό την µεταφραστική υ̟ηρεσία
του Υ̟ουργείου Εξωτερικών, είτε α̟ό το αρµόδιο Προξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά τα
άρθρα 454 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 53 Κώδικα ̟ερί δικηγόρων. Ε̟ικρατούσα
διατύ̟ωση είναι ̟άντοτε η ελληνική. Οι τυχόν δε ενστάσεις /̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές θα
υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τα έγγραφα, ̟λην τυχόν
εγχειριδίων, ̟ου δεν θα είναι µεταφρασµένα, δεν θα λαµβάνονται υ̟όψη κατά την
αξιολόγηση της ̟ροσφοράς.
4.

Γλώσσα εργασίας της/των σύµβασης/εων ορίζεται η ελληνική και όλα τα

έγγραφα των φορέων ̟ροµήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική.
5.

Ε̟ίσης, κάθε αλληλογραφία του/των αναδόχου/χων µε τους φορείς

̟ροµήθειας θα γίνεται στη ελληνική γλώσσα.
6.

Οι έγγραφες και ̟ροφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υ̟ηρεσιών ̟ου

εµ̟λέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της ̟ροµήθειας, των ενδιαφεροµένων, των
̟ροσφερόντων και του/των ̟ροµηθευτή/ων (ήτοι του/των φορέα/ων ̟ου αναδείχθηκε
ανάδοχος µε την ̟αρούσα διαδικασία) διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ε̟ισηµαίνεται η
υ̟οχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την ε̟ικοινωνία των τυχόν αλλοδα̟ών
υ̟αλλήλων τους µε την Υ̟ηρεσία ̟ου διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό, µε την ̟αρουσία
διερµηνέων µε δική τους ευθύνη και δα̟άνη.

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Έλληνες ̟ολίτες (φυσικά ̟ρόσω̟α),
β. Αλλοδα̟οί (φυσικά ̟ρόσω̟α),
γ. Νοµικά ̟ρόσω̟α (ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά),
δ. Συνεταιρισµοί,
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ε. Ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
̟ου δραστηριο̟οιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής
διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριµένη ̟ροµήθεια (ανά
Τµήµα της διακήρυξης) και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η
ο̟οία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των ̟ολυµερών
δια̟ραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και α̟ό τρίτες χώρες
̟ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και
οι ο̟οίοι ̟ληρούν τους όρους και διαθέτουν τα ̟ροσόντα ̟ου καθορίζονται
στη συνέχεια της ̟αρούσας Προκήρυξης.
Ειδικά για τη συµµετοχή – υ̟οβολή ̟ροσφοράς στα Τµήµατα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
13, 21, 22 και 23, λόγω της φύσης της ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ενιαία µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ου ε̟έχει θέση Ειδικής
Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων, και στο Άρθρο 26 της ̟αρούσας, ̟ροκειµένου να
γίνεται γρήγορα και άµεσα ο ανεφοδιασµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων
των Φορέων Προµήθειας, οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να
διαθέτουν

κατάλληλες

εγκαταστάσεις

(̟ρακτορεία

ή

̟ρατήρια

ή

αντι̟ροσώ̟ους µε αντλία ̟αροχής/ανεφοδιασµού υγρών καυσίµων κίνησης)
εντός των ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ως ακολούθως: Τµήµα 1: ∆ηµοτική
Ενότητα Χανίων, Τµήµα 2: ∆ηµοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου, Τµήµα 3: ∆ηµοτική
Ενότητα Νέας Κυδωνίας, Τµήµα 4: ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου, Τµήµα 5: ∆ηµοτική
Ενότητα Σούδας, Τµήµα 6: ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών, Τµήµα 7: ∆ηµοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου, Τµήµα 13: ∆ηµοτικών Ενοτήτων Χανίων ή/και Νέας Κυδωνίας ή/και
Θερίσου ή/και Ελευθερίου Βενιζέλου, Τµήµα 21: ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων, Τµήµα
22: ∆ηµοτική Ενότητα Ακρωτηρίου και Τµήµα 23: ∆ηµοτική Ενότητα Ελ Βενιζέλου.
Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υ̟ό τις κατωτέρω ε̟ί ̟λέον ̟ροϋ̟οθέσεις:
i. Ότι στην ̟ροσφορά τους αναγράφεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού το ̟οσοστό
συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα ̟ροµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό
µέρος του δηµο̟ρατούµενου αντικειµένου µε το ο̟οίο θα ασχοληθεί στο ̟λαίσιο
υλο̟οίησης της σύµβασης.
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ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινο̟ραξίας) καλύ̟τουν την α̟αίτηση της νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν
υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των
̟ολυµερών δια̟ραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και α̟ό τρίτες
χώρες ̟ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υ̟οχρεούνται να
λάβουν νοµική µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά. Οι ενώσεις
̟ροµηθευτών σε ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟ιλεγούν ως Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Προµήθειας) - ̟ριν
την υ̟ογραφή της σύµβασης, να ̟ροσκοµίσουν συµβολαιογραφική ̟ράξη σύστασης
Κοινο̟ραξίας,

υ̟ογεγραµµένη

α̟ό

τους

νόµιµους

εκ̟ρόσω̟ους

των

κοινο̟ρακτουσών ε̟ιχειρήσεων ή/και φυσικών ̟ροσώ̟ων ό̟ου ρητά και κατ’
ελάχιστον θα διατυ̟ώνονται:
• ότι τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή
(Φορά Προµήθειας) για ο̟οιαδή̟οτε υ̟οχρέωση της Κοινο̟ραξίας σχετικά µε τη
συγκεκριµένη ̟ροµήθεια,
• η έδρα της Κοινο̟ραξίας, οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι των ε̟ιχειρήσεων ή/και τα φυσικά
̟ρόσω̟α ̟ου κοινο̟ρακτούν και ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος αυτών,
• τα ̟οσοστά συµµετοχής καθεµιάς α̟ό τις συµµετέχουσες ε̟ιχειρήσεις ή/και φυσικών
̟ροσώ̟ων στην Κοινο̟ραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµο̟ρατούµενου
αντικειµένου ̟ου θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών.
2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, δεν µ̟ορεί να συµµετέχει σε
̟ερισσότερες α̟ό µία ̟ροσφορές. Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου συµµετέχουν αυτόνοµα ή
ως µέλη ένωσης ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας) σε ̟αρα̟άνω α̟ό µία ̟ροσφορές
α̟οκλείονται α̟ό το διαγωνισµό. Ο α̟οκλεισµός τους ε̟ιφέρει και τον α̟οκλεισµό της κάθε
̟ροσφοράς στην ο̟οία συµµετέχουν.
Εφιστάται ιδιαίτερα η ̟ροσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι οι ̟ροσφορές ̟ου
κατατίθενται ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, κατατίθενται
αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µέσω του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου τους, είτε µέσω ειδικώς ̟ρος τούτο
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου τρίτου ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεως ̟ροµηθευτών (ή
Κοινο̟ραξίας), κατατίθενται α̟ό όλα τα κοινο̟ρατούντα µέλη αυτο̟ροσώ̟ως ή

α̟ό
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ειδικώς ̟ρος τούτο νοµίµως εξουσιοδοτηµένων τρίτων ̟ροσώ̟ων για καθένα α̟ό τους
̟ροµηθευτές ̟ου συµµετέχουν ή α̟ό κοινό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
̟ληρεξούσιο.
Τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού

τόσο

το

σχετικό

̟αραστατικό

εκ̟ροσώ̟ησης

(α̟αιτείται

νόµιµη

εξουσιοδότηση, ανάλογη µε τη νοµική ή µη µορφή του διαγωνιζόµενου, ̟ρος τον
εγχειρίζοντα την ̟ροσφορά), όσο και την ταυτότητά τους. Α̟αγορεύεται ρητά η
εκ̟ροσώ̟ηση δύο ή ̟ερισσοτέρων διαγωνιζόµενων α̟ό τον ίδιο εκ̟ρόσω̟ο - στην
̟ερί̟τωση αυτή α̟οκλείονται όλες οι ̟ροσφορές, εκτός εάν α̟οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες
τις ̟ροσφορές εκτός α̟ό µία, µε την ο̟οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.
3. Ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα διαγωνιζόµενων:
Κάθε ένας ̟ου µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης ̟ροµηθευτών (ή
Κοινο̟ραξίας) οφείλει να διαθέτει τα ̟αρακάτω ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα:
i. Πρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό µητρώο (ήτοι
εάν ο συµµετέχων είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή
Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο, εάν ο συµµετέχων δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα
στον αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του), για ̟ροµήθεια (̟ώληση /
µετα̟ώληση ̟ρος τρίτους) καυσίµων ή/και λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων,
ανάλογα το/τα Τµήµα/Τµήµατα του ∆ιαγωνισµού ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά.
Κάθε ένας ̟ου µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή τουλάχιστον ένα µέλος στην
̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας), κατά την έννοια των οριζόµενων στην §4
του αρθρ. 46 του Π.∆. 60/2007, οφείλει να διαθέτει τα ̟αρακάτω ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα:
ii. Πρέ̟ει να κατέχει ανάλογη Άδεια Εµ̟ορίας ή Λιανικής Εµ̟ορίας καυσίµων ή/και Άδεια
διακίνησης ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 3054/2002,
ή/και Άδεια Παραγωγής ή/και Εµ̟ορίας ή Λιανικής Εµ̟ορίας ή Λειτουργίας
Καταστήµατος Εµ̟ορίας λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων, ανάλογα το/τα
Τµήµα/Τµήµατα του ∆ιαγωνισµού ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά, σύµφωνα µε την κείµενη
εθνική ή ευρω̟αϊκή νοµοθεσία.
4. Προσω̟ική κατάσταση διαγωνιζόµενων:
i. Να µη βρίσκεται σε ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
̟τωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών και - ̟ροκειµένου ̟ερί αλλοδα̟ών - σε
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ανάλογη κατάσταση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.

19

ii. Να µην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση ή ̟τωχευτικό συµβιβασµό και - ̟ροκειµένου ̟ερί αλλοδα̟ών σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ανάλογη κατάσταση, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.
iii. Να µην έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε̟αγγελµατική του ιδιότητα, ̟ου α̟οδεδειγµένως
δια̟ιστώθηκε µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
iv. Να µην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής α̟όφασης ̟ου έχει ισχύ δεδικασµένου
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας, ό̟ου εκδόθηκε η α̟όφαση και η ο̟οία δια̟ιστώνει
αδίκηµα σχετικά µε την ε̟αγγελµατική διαγωγή του.
v. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών
̟ου α̟αιτούνται κατ` εφαρµογή της ̟αρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει ̟αράσχει τις
̟ληροφορίες αυτές.
vi. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο ̟ροσφέρων αν είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο, οι
νόµιµοι

εκ̟ρόσω̟οι/διαχειριστές

(ανάλογα)

σε

̟ερί̟τωση

οµόρρυθµων

(Ο.Ε.),

ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο ̟ρόεδρος και ο
διευθύνων σύµβουλος σε ̟ερί̟τωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδα̟ής ε̟ιχείρησης ̟ρόσω̟α για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ̟αράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 ̟αράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
δ) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ̟ρόληψη
χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό
̟αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η ο̟οία
τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η ο̟οία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) υ̟εξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα),
στ) α̟άτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα),
ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα),
η) ̟λαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα),
θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα),
ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα),
κ) δόλια χρεοκο̟ία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).
Τα υ̟ό α) έως δ) αδικήµατα έχουν ως συνέ̟εια τον α̟οκλεισµό του υ̟οψηφίου σε κάθε
̟ερί̟τωση, ενώ τα υ̟ό ε) έως κ), µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του ε̟αγγέλµατός
του.
vii.

Να έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον
είναι ηµεδα̟ός ή αλλοδα̟ός µεν αλλά ̟ου έχει ήδη ανα̟τύξει δραστηριότητα στην
Ελλάδα), όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος.
viii.

Να έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και

τελών, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα) όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος.
ix. Να µην έχει δια̟ράξει ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα για το ο̟οίο του ε̟ιβλήθηκε ̟οινή ̟ου
του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα (και
καταλαµβάνει το συγκεκριµένο διαγωνισµό).
x. Να έχει εκ̟ληρώσει τις, τυχόν, υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά το ∆ήµο Χανίων.
5. Εξωχώριες εταιρείες (άρθρο 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005)
Εφιστάται ιδιαίτερα η ̟ροσοχή στους διαγωνιζόµενους ότι κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 ̟αρ. 4 α’ του Ν. 3310/2005, ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε τις ̟αραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, α̟αγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες
εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ̟ερ. στ` της ̟αρ. 1 του
άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), ̟ου ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 7 του άρθρου 5 του
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Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`) σε συνδυασµό και µε την Υ.Α. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 του
Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Οι εξωχώριες εταιρείες α̟αγορεύεται ε̟ίσης, να συµµετέχουν µε ̟οσοστό µεγαλύτερο
του ένα τοις εκατό (1%) ε̟ί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να
είναι εταίροι των εταίρων σε ε̟ιχειρήσεις ̟ου συνά̟τουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον
συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε
το άρθρο 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3414/2005.
Η ως άνω α̟αγόρευση ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι ο̟οίες συµµετέχουν
σε άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου είναι µέτοχοι ε̟ιχειρήσεων ̟ου συνά̟τουν δηµόσιες
συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι ο̟οίες είναι κάτοχοι
̟οσοστού µετοχών, το ο̟οίο συνυ̟ολογιζόµενο και αναγόµενο σε ̟οσοστό µετοχών στην
ε̟ιχείρηση ̟ου συνά̟τει δηµόσιες συµβάσεις, αντιστοιχεί σε ̟οσοστό µεγαλύτερο του ένα
τοις εκατό (1%) ε̟ί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι
̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005.
Η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της υ̟οψηφιότητας, εάν στη
διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην ̟ερ. α’
της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ̟ροϋ̟οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ̟λήρως
ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι α̟οδέχεται όλους τους όρους ανε̟ιφύλακτα. Η
ε̟ίδοση της ̟ροσφοράς α̟ό το διαγωνιζόµενο α̟οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και
έλαβε υ̟όψη κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς του, τις γενικές και ειδικές συνθήκες της
̟ροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής.
2. Εφόσον τα α̟αιτούµενα α̟ό το ̟αρόν Άρθρο έγγραφα, δηλώσεις και
̟ιστο̟οιητικά δεν είναι ̟λήρη, η ̟ροσφορά θεωρείται ελλι̟ής και δεν λαµβάνεται υ̟όψη.
Ε̟ι̟λέον, εφόσον δια̟ιστωθεί καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι ο διαγωνιζόµενος υ̟έβαλε
ψευδή δήλωση κατά την ̟αροχή σηµαντικών ̟ληροφοριών ̟ου ζητούνται στον εν λόγω
διαγωνισµό, α̟οκλείεται.
3. Τα δικαιολογητικά υ̟οβάλλονται σε ̟ρωτότυ̟α ή (κατ’ ε̟ιλογή του
διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα ε̟ικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 ό̟ως ισχύει). Αντί ε̟ικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η
υ̟οβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα) υ̟εύθυνης δήλωσης, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής
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α̟ό δηµόσια Αρχή, του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου της διαγωνιζόµενης ε̟ιχείρησης ή του
φυσικού ̟ροσώ̟ου (διαγωνιζόµενος) ̟ου υ̟οβάλλει ̟ροσφορά ̟ερί του ότι τα
υ̟οβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του ̟ρωτοτύ̟ου. Η υ̟εύθυνη δήλωση ̟ρέ̟ει
να αναφέρει, ε̟ί ̟οινή α̟αράδεκτου, ένα ̟ρος ένα τα δικαιολογητικά των ο̟οίων
βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να α̟αιτείται αναφορά σε ̟ροσδιοριστικά της ταυτότητας
των εγγράφων στοιχεία (αρ. ̟ρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λ̟.). ∆ιευκρινίζεται ότι το
δικαιολογητικό ̟ερί µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων α̟αιτείται να είναι
̟ρωτότυ̟ο ή αντίγραφο αυτού, ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο
βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων.
Τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό τα Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
γίνονται δεκτά χωρίς ε̟ικύρωση. Ειδικά το α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των
ελληνικών αρχών υ̟οβάλλεται σε ̟ρωτότυ̟ο ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο. Το θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος ό̟ως και το ̟ρωτότυ̟ο (α̟όφ. Υ̟ουργού
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999, Φ.Ε.Κ. Β 2134, ό̟ως ισχύει).
Α̟οδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας α̟ό τον ειδικό διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα.
4. Τα δικαιολογητικά ̟ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται
α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση ό̟ως ορίζεται στο Άρθρο 5 της ̟αρούσης.
5. Ε̟ισηµαίνεται ότι, εάν οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή
έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου
α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή.
6. Για ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν για
κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην ένωση (ή Κοινο̟ραξία).
7. Ειδικότερα, κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης
̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίας), υ̟οχρεούται – ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού - να υ̟οβάλλει,
µαζί µε την ̟ροσφορά του, τα ̟αρακάτω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά εντός του
φακέλου δικαιολογητικών, µε ̟οινή α̟οκλεισµού ΕΙΣ ∆ΙΠΛΟΥΝ (Πρωτότυ̟ο και
Αντίγραφο):
α. Υ̟ογεγραµµένο ̟ίνακα µε τα ̟εριεχόµενα δικαιολογητικά.
β. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ανάλογο ε̟ί
της

συνολικής

̟ροϋ̟ολογιζόµενης

δα̟άνης

του/των

τµήµατος/ων

̟ου

συµµετέχουν/ υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά, ό̟ως ορίζεται στο Άρθρο 23 της ̟αρούσης.
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γ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να
δηλώνεται:
i. ότι ο συµµετέχων έλαβε ̟λήρη γνώση των όρων της υ̟. αριθµ. ̟ρωτ.
62169/2014 Προκήρυξης του ∆ήµου Χανίων µε αντικείµενο: «Προµήθεια
καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες
των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του
∆ήµου Χανίων και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού » και των λοι̟ών Τευχών του
∆ιαγωνισµού και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και α̟οδέχεται αυτούς
̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα,
ii. ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς (λαµβάνοντας υ̟όψη τα οριζόµενα στο
άρθρο 10 της ̟αρούσας Προκήρυξης), και ότι «η ̟ροσφορά ισχύει χωρίς
καµία αλλαγή ανεξάρτητα α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ
̟ρος τα ξένα νοµίσµατα, και η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ή τιµή, ανάλογα,
ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας»,
iii. ότι ο συµµετέχων αναλαµβάνει να ̟αραδώσει ελεύθερα, τα υ̟ό ̟ροµήθεια
είδη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της ως άνω αναφερόµενης
Προκήρυξης,
v. ότι ο συµµετέχων ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσης για
α̟όφαση του ∆ήµου Χανίων ̟ερί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακο̟ής του
διαγωνισµού,
vi. ότι η ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντα δε λειτουργεί υ̟ό καθεστώς νοµικών
̟εριορισµών,
vii. ότι η ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντα θα διατηρήσει εµ̟ιστευτικά και θα
χρησιµο̟οιήσει µόνο για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος διαγωνισµού τα
στοιχεία και τις ̟ληροφορίες των υ̟ολοί̟ων ̟ροσφορών ̟ου τυχόν τεθούν
υ̟όψη της και α̟οτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµ̟ορικό ή
ε̟ιχειρηµατικό α̟όρρητο.
δ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να
δηλώνεται:
i.

τα εργοστάσια κατασκευής (̟αρασκευής) των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών,
καθώς και τον τό̟ο εγκατάστασής τους,

ii.

τη χώρα ̟ροέλευσης των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων.
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ε. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να
δηλώνονται οι εγκαταστάσεις (̟ρακτορεία ή ̟ρατήρια ή αντι̟ροσώ̟ους) ̟ου θα
χρησιµο̟οιηθούν

για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων των

Φορέων Προµήθειας, α̟ό την ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούται οι αιτούµενες
̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 6 ̟αράγραφος 1, της ̟αρούσας Προκήρυξης.
(Αφορά τους υ̟οψήφιους ̟ροµηθευτές των τµηµάτων Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3, 4,
5, 6, 7, 13, 21, 22 και 23, ̟ου αφορούν τα καύσιµα κίνησης µε γεωγραφικό
̟εριορισµό στον τό̟ο ̟αράδοσης/ανεφοδιασµού των οχηµάτων/αυτοκινούµενων
µηχανηµάτων).
στ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, στην ο̟οία να
δηλώνεται η εταιρεία ̟ετρελαιοειδών ̟ου συνεργάζεται / ̟ροµηθεύεται το ̟ρος
̟ροµήθεια είδος.
(Αφορά τους υ̟οψήφιους ̟ροµηθευτές των τµηµάτων Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 και 23, ̟ου αφορούν τα καύσιµα)
ζ. Παραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης (για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ήδη αναφέρθηκαν στο
Άρθρο 6 της ̟αρούσης, καθώς και για την ̟ερί̟τωση ̟ου συµµετέχον φυσικό
̟ρόσω̟ο λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ό του).
η. Τεχνικά στοιχεία των ̟ροσφεροµένων ειδών (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής) ̟ου
θα συνοδεύεται µε ∆ήλωση για την ̟οιότητα των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων
σύµφωνα

µε

το

Ερωτηµατολόγιο

Προσφερόµενων Προϊόντων

–

Πίνακα

Τεχνικών

Προδιαγραφών

̟ου ̟αρατίθεται στο Παράρτηµα της ̟αρούσης,

̟ροσκοµίζοντας ̟αραστατικά ̟ιστο̟οιητικών ̟οιότητας – εφόσον υ̟άρχουν – των
̟ροϊόντων, ̟ου να ε̟ιβεβαιώνουν τήρηση ̟ροδιαγραφών /̟ροτύ̟ων, σύµφωνα µε
όσα ̟ροβλέ̟ονται στην Ενιαία Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών της ̟αρούσας
∆ιακήρυξης.
θ. Έγγραφα για την νόµιµη λειτουργία του ̟ροσφέροντος & την συµµετοχή του
στην διαδικασία:
i. Α̟όφαση του ∆.Σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού ̟ροσώ̟ου ή οργάνου κάθε
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για την έγκριση συµµετοχής του σε αυτόν (δεν
α̟αιτείται στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο),
για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση (σε ̟ερί̟τωση ένωσης
̟ροµηθευτών), για τον ορισµό του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου,
για την α̟οδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των
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συµµετεχόντων στην ένωση (σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών) για την
εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση, για το
̟οσοστό συµµετοχής κάθε οικονοµικού φορέα στο κοινό σχήµα και για το
µέρος της ̟ροµήθειας ̟ου αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης (σε ̟ερί̟τωση
ένωσης) στο σύνολο της ̟ροσφοράς.
Στην ̟ερί̟τωση συµµετοχής φυσικού ̟ροσώ̟ου σε ένωση ̟ροµηθευτών, η
ανωτέρω α̟όφαση για τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη ένωση, για τον ορισµό
του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του διαγωνιζόµενου, για την α̟οδοχή της
αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην
ένωση για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη
σύµβαση, για το ̟οσοστό συµµετοχής στο κοινό σχήµα και για το µέρος της
̟ροµήθειας ̟ου αναλαµβάνει ως µέλος της ένωσης στο σύνολο της
̟ροσφοράς, αντικαθίσταται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε αντίστοιχο
̟εριεχόµενο.
ii. Σύσταση νοµικού ̟ροσώ̟ου: Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της
ε̟ιχείρησης ή άλλο έγγραφο ̟ου να α̟οδεικνύει τη σύσταση κάθε
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις του (ως ισχύει,
θεωρηµένο α̟ό την αρµόδια ̟ρος τούτο Αρχή), τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δηµοσίευσης

(εάν

υφίστανται,

δεδοµένης

της

νοµικής

µορφής

του

συµµετέχοντος), Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο (οµοίως
βάσει της νοµικής µορφής του συµµετέχοντος, λ.χ. ΦΕΚ) α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τουν τα ̟ρόσω̟α ̟ου νόµιµα δεσµεύουν τον οικονοµικό φορέα,
καθώς και η χώρα - έδρα εγκατάστασής του.
iii. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών ή κοινο̟ραξίας, Υ̟εύθυνη ∆ήλωση
της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει,
του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου κάθε συµµετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συµµετέχει
έµµεσα ή άµεσα στον ̟αρόντα διαγωνισµό σε ̟ερισσότερες α̟ό µία
συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων).
ι. Έγγραφα για ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα
i. Πιστο̟οιητικό του οικείου µητρώου (λ.χ. Ε̟ιµελητηρίου) ή του αντίστοιχου
φορέα της χώρας εγκατάστασης εκάστου συµµετέχοντα, µε το ο̟οίο θα
̟ιστο̟οιείται η εγγραφή του σ’ αυτό, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούται η
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αιτούµενη ̟ροϋ̟όθεση του άρθρου 6, ̟αράγραφος 2 ̟ερί̟τωση 1 της
̟αρούσας Προκήρυξης.
Αν

στις

ειδικές

διατάξεις

̟ου

διέ̟ουν

την

έκδοση

του

ανωτέρω

̟ιστο̟οιητικού, δεν ̟ροβλέ̟εται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο
εφόσον φέρει ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της
ηµεροµηνίας λήξης της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών.
ii. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο Άδειας Εµ̟ορίας αργού Πετρελαίου και
̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων ή Λιανικής Εµ̟ορίας ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων,
ή/και Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της αδείας ̟ωλητού ̟ετρελαίου θέρµανσης,
αν δεν καλύ̟τονται α̟ό την ως άνω αδεία, (το συγκεκριµένο δικαιολογητικό
̟ροσκοµίζεται µόνο στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για κά̟οιο α̟ό
τα Τµήµατα Προµήθειας µε α/α: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21,
22 και 23, ̟ου αφορούν τα καύσιµα) ως ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία (Ν.3054/2002, ΦΕΚ Α230/2-10-02: Οργάνωση της αγοράς
̟ετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις).
iii. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του/των ̟ρατηρίου/ων
καυσίµων ̟ου διαθέτουν, µέσω του/των ο̟οίων θα ανεφοδιάζονται τα
οχήµατα – µηχανήµατα των Φορέων Προµήθειας και δηλώνονται στην
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, ̟ου θα υ̟οβληθεί δυνάµει του ̟αρόντος Άρθρου (7),
̟αράγραφος 7, ̟ερί̟τωση ι, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν συµ̟ί̟τει/ουν µε την
άδεια λιανικής εµ̟ορίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται ανωτέρω.
iv. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής και/ή Εµ̟ορίας ή
Λιανικής Εµ̟ορίας ή Λειτουργίας Καταστήµατος Εµ̟ορίας λι̟αντικών
ελαίων

και

χηµικών

̟ρόσθετων.

(το

συγκεκριµένο

δικαιολογητικό

̟ροσκοµίζεται µόνο στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για κά̟οιο α̟ό
τα Τµήµατα Προµήθειας µε α/α:, 14 και 19)
Αναφορικά δε µε τις ενώσεις ̟ροµηθευτών (ή Κοινο̟ραξίες) ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή
̟ροσφορά, ρητώς ̟ροβλέ̟εται, ̟ως τα αµέσως υ̟ό το άρθρο 7 ̟αράγραφος 7,
̟ερί̟τωση ι αιτούµενα δικαιολογητικά, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµιστούν κατ’ ελάχιστο α̟ό
έναν (1) εκ των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση.
ια. Έγγραφα για ̟ροσω̟ική κατάσταση
i. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τρίµηνου ̟ριν την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναµου εγγράφου
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καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ̟ροέλευσης του ̟ροσώ̟ου αυτού,
α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ερι̟τώσεων iv
και vi της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου δεν είναι «λευκό», θα
υ̟οβάλλεται

ένορκη

βεβαίωση

ενώ̟ιον

δικαστικής

αρχής

ή

Συµβολαιογράφου, ̟ερί των αδικηµάτων ̟ου αφορούν οι καταδίκες ̟ου
είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν κά̟οια α̟ό τις καταδίκες αφορά στα
αδικήµατα ̟ου ̟ροκαλούν α̟οκλεισµό των υ̟οψηφίων, ̟ροσκοµίζεται η
καταδικαστική α̟όφαση ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά
στην άσκηση του ε̟αγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση
διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο ̟εριεχόµενο του
̟οινικού µητρώου. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης
α̟οσ̟άσµατος

̟οινικού

εκ̟ροσω̟ούντες

αυτές.

µητρώου
Η

έχουν

νόµιµη

οι

διοικούντες

εκ̟ροσώ̟ηση

ή

νοµίµως

̟ροκύ̟τει

α̟ό το

καταστατικό της εταιρίας.
ii. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου ̟ριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού ή - ελλείψει
αυτού - ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ̟ου εκδίδεται
α̟ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
̟ροέλευσης του ̟ροσώ̟ου αυτού, α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται οι
̟ροϋ̟οθέσεις των ̟ερι̟τώσεων i – ii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της
̟αρούσας Προκήρυξης, ήτοι ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική

διαχείριση,

̟τωχευτικό

συµβιβασµό

ή

άλλη

ανάλογη

κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση,
έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού
συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία
iii. Πιστο̟οιητικά εκδιδόµενα α̟ό την αρµόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους (εφόσον o διαγωνιζόµενος έχει
υ̟οχρεώσεις σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς), α̟ό τα ο̟οία να
̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς έχουν
εκ̟ληρωθεί οι υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα (̟ερί̟τωση vii της
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̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης). Το ̟ιστο̟οιητικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α̟ασχολούµενους µε
ο̟οιαδή̟οτε

σχέση

συµ̟εριλαµβανοµένων

εργασίας
των

στην

εργοδοτών

ε̟ιχείρηση
̟ου

του

είναι

συµµετέχοντος,

ασφαλισµένοι

σε

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο
οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο̟οίο είναι ασφαλισµένος κάθε
α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ̟εριλαµβανοµένων
και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ.
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του
∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα ̟ροκύ̟τει
κατά κανόνα α̟ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ̟ροσω̟ικού
κατά ειδικότητα στην ο̟οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ̟ου
είναι ασφαλισµένος ο κάθε α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση ή τυχόν
ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε̟ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο̟οία έχει
την έδρα της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η κατάσταση ̟ροσω̟ικού σε κά̟οια χώρα
δεν θεωρείται α̟ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει
µαζί µε την κατάσταση ̟ροσω̟ικού και την ένορκη βεβαίωση ενώ̟ιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό̟οιας άλλης
αρµόδιας αρχής της χώρας ̟ου έχει την έδρα της η ε̟ιχείρηση, µε την ο̟οία
θα βεβαιώνεται το ̟εριεχόµενο της κατάστασης ̟ροσω̟ικού.
Σε χώρες ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε
υ̟εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ̟οβάλλονται µαζί µε τα
̟ιστο̟οιητικά της ̟αραγράφου αυτής.
iv. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος φορολογείται στην Ελλάδα, α̟οδεικτικό
ενηµερότητας για χρέη ̟ρος το ελληνικό ∆ηµόσιο, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει
ότι κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς, ̟ληρούνται οι
̟ροϋ̟οθέσεις του εδάφιου viii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας
Προκήρυξης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος δε φορολογείται στην
Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υ̟εύθυνη δήλωση της
̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, ̟ερί του γεγονότος αυτού
και ταυτόχρονα α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της
χώρας εγκατάστασής του, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι κατά την
ηµεροµηνία της κατάθεσης της ̟ροσφοράς, ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις του
εδάφιου viii της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης.
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v. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),
ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή,
στην ο̟οία να δηλώνεται:
a)

ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του

δηµοσίου τοµέα, (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου ix της
̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης)
b)

ότι δεν έχει κηρυχθεί έκ̟τωτος α̟ό σύµβαση του δηµοσίου

τοµέα (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου ix της ̟αραγράφου 4 του
Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης),
c)

ότι δεν είναι ένοχος υ̟οβολής ψευδούς δήλωσης ή ̟αράληψης

υ̟οβολής των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται στην ̟αρούσα
Προκήρυξη (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του εδάφιου v της ̟αραγράφου 4
του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης).
vi. Αναφορικά δε µε τις ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή
̟ροσφορά, ρητώς ̟ροβλέ̟εται, ̟ως τα αµέσως ανωτέρω (̟ρος κάλυψη των
̟ροϋ̟οθέσεων υ̟ό της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης)
αιτούµενα κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµιστούν για
κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση.
vii. Για συνεταιρισµούς α̟αιτείται, ε̟ι̟λέον, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ̟ου
σχετικώς ̟ροβλέ̟ει η, εδώ συµ̟ληρωµατικώς εφαρµοζόµενη, µε αρ. 11389/233-1993 Υ̟ουργική Α̟όφαση «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών
Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» (ως εκάστοτε ισχύει).
viii. Βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων ̟ρωτότυ̟η ή
α̟λό αντίγραφο αυτής ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το
̟ρωτότυ̟ο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων (̟ρος κάλυψη της ̟ροϋ̟όθεσης του
εδάφιου x της ̟αραγράφου 4 του Άρθρου 6 της ̟αρούσας Προκήρυξης).
ιβ. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικο̟οίησης µετοχών:
i. Οι ανώνυµες εταιρείες υ̟οχρεούνται ε̟ίσης να ̟ροσκοµίσουν τα ̟αρακάτω
δικαιολογητικά α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού
̟ροσώ̟ου των µετοχών τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως
αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005:

30

a) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής, ̟ου ε̟ο̟τεύει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι οι
µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
b) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
c) Εφόσον α̟ό την κατάσταση των µετόχων της ̟ερί̟τωσης b) ̟ροκύ̟τει ότι
µέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, αυτές ̟ρέ̟ει να
έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν
̟ροσκοµίσει στην Εταιρεία βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µέτοχοί τους είναι
φυσικά ̟ρόσω̟α, ̟ροσω̟ικές εταιρείες, ΕΠΕ ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης
µορφής νοµικά ̟ρόσω̟α ̟λην ανωνύµων εταιρειών.
Αν µέτοχοι και αυτών των ανωνύµων εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες,
̟ρέ̟ει και οι τελευταίες να έχουν ονοµαστικές µετοχές και να ̟ροσκοµίσουν
αντίστοιχη βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά ̟ρόσω̟α,
̟ροσω̟ικές εταιρείες, ΕΠΕ ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης µορφής νοµικά ̟ρόσω̟α
̟λην ανωνύµων εταιρειών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων
εταιρειών είναι ανώνυµες εταιρείες, ̟ρέ̟ει και οι τελευταίες να ̟ροσκοµίσουν
βεβαίωση ̟ερί του ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για
τους µετόχους τους, αντίστοιχα µε όσα ορίζονται ̟αρα̟άνω, έως ότου
̟ροσδιορισθούν µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου ή ̟ροσω̟ικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή
ο̟οιασδή̟οτε άλλης µορφής νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟λην ανωνύµου εταιρείας οι
τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών.
ii. Οι αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις, εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην ο̟οία έχουν την
έδρα τους, ε̟ιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη
δραστηριότητα, η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι
φυσικού ̟ροσώ̟ου, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή του φακέλου
συµµετοχής τους, τα ακόλουθα έγγραφα:
a) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας
της εταιρείας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές της, µε βάση το
ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου ̟ερί εταιρείας
της ο̟οίας οι µετοχές ήταν στο ̟αρελθόν βάσει του καταστατικού της
ανώνυµες, ̟ρέ̟ει κατά την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας να έχει
ολοκληρωθεί και εγκριθεί α̟ό την ε̟ο̟τεύουσα αρχή, τρο̟ο̟οίηση
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καταστατικού της, ώστε το σύνολο των µετοχών της να έχει µετατρα̟εί σε
ονοµαστικές.
b) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της υ̟οψήφιας
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, ό̟ως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο
του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας.
c)

Κάθε

άλλο

έγγραφο

α̟ό

το

ο̟οίο

µ̟ορεί

να

̟ροκύ̟τει

η

ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των µετοχών της υ̟οψήφιας
εταιρείας ̟ου έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της υ̟οψηφιότητας.
Α̟ό τα έγγραφα υ̟ό b) και c) ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει ονοµαστικο̟οίηση µέχρι
φυσικού ̟ροσώ̟ου της εταιρείας ̟ου έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή.
Όλα τα έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον αρµόδια αρχή
του κράτους συστάσεως του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
iii. Οι αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις, εφόσον α̟ό το δίκαιο της χώρας στην ο̟οία έχουν
την έδρα τους, δεν ̟ροβλέ̟εται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για
συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών τους στο σύνολό
τους µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου, υ̟οβάλλουν:
a) Βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό
αρµόδια

αρχή,

εφόσον

υ̟άρχει

σχετική

̟ρόβλεψη,

διαφορετικά

̟ροσκοµίζεται σχετική υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου.
b) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον
1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.
Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, ̟ροσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων ̟ου
κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε
αντίθετη ̟ερί̟τωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους ο̟οίους
δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικυρωµένα α̟ό την κατά νόµον
αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υ̟οψηφίου και να συνοδεύονται α̟ό
ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
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Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης ιβ), ̟αραγράφου 7
του άρθρου 7 οι εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών µελών της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά̟τυξης (Ο.Ο.Σ.Α),
οι ο̟οίες και υ̟οβάλλουν ̟ερί τούτου υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου
τους της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή.
Εφόσον

̟ρόκειται

για

Ένωση

Προµηθευτών

(Κοινο̟ραξία)

τα

δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των ανωνύµων
εταιριών µε τις ο̟οίες συνεργάζονται, ̟ροσκοµίζονται α̟ό όλα τα µέλη της, ̟ου
είναι ανώνυµες εταιρείες.
Τα δικαιολογητικά της ̟ερί̟τωσης ιβ), ̟αραγράφου 7 του άρθρου 7 θα
υ̟οβάλλονται ενηµερωµένα α̟ό την ανάδοχο εταιρεία –εάν α̟αιτείται βάσει της
νοµικής µορφή της - στην έκαστη Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Προµήθειας) και ̟ριν
α̟ό την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της
̟αρούσας.
ιγ. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005 – εξωχώριες εταιρείες.
Ό̟ως ήδη αναφέρθηκε, η Αναθέτουσα Αρχή, ελέγχει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της
υ̟οψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά
τα αναφερόµενα στην ̟ερ. α’ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.
Για το σκο̟ό αυτό, οι υ̟οψήφιες στο διαγωνισµό εταιρείες (δεν α̟αιτείται στην
̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο/ατοµική ε̟ιχείρηση)
̟ροσκοµίζουν – ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού της ̟ροσφοράς - σχετική υ̟εύθυνη δήλωση
της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει,
υ̟ογεγραµµένη α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο των ε̟ιχειρήσεων αυτών ή α̟ό ̟ρόσω̟ο
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκο̟ό αυτό α̟ό το διοικητικό συµβούλιο
αυτών (̟ροσκοµίζοντας ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του οικείου ̟ρακτικού), µε
θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή, µε την ο̟οία δηλώνουν ότι η
εταιρεία τους δεν εµ̟ί̟τει στην α̟αγόρευση του άρθρου 4 ̟αρ. 4 του Ν. 3310/2005,
ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005, σχετικά µε
τις εξωχώριες εταιρείες.
8. Αντικατάσταση εγγράφου - ̟ιστο̟οιητικού & ε̟ικυρώσεις
Εάν σε κά̟οια Χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή δεν
καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟όχρεου ̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού.
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Εάν στη χώρα αυτή δεν ̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
̟ροέλευσης (ώστε να ̟ροκύ̟τει και η γνησιότητα της υ̟ογραφής του δηλούντος). Στην κατά
τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά ̟ερί̟τωση είτε συντρέχουν στον
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι κατά νόµο - Προκήρυξη α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις, είτε
δε συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οι κατά νόµο - Προκήρυξη
µνηµονευόµενοι λόγοι α̟οκλεισµού του.
Αν δια̟ιστωθεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υ̟όψη
έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, η ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου είναι α̟αράδεκτη.
Οι

ένορκες

βεβαιώσεις,

̟ου

τυχόν

̟ροσκοµίζονται

για

ανα̟λήρωση

δικαιολογητικών, ̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται του
διαγωνισµού.
Ε̟ισηµαίνεται ότι τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού δεν ε̟ικυρώνουν
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα
τα δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να ̟εριέχονται στον φάκελο της Προσφοράς και να είναι ήδη
ε̟ικυρωµένα µε νόµιµο τρό̟ο, κατά την υ̟οβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά
̟αραµένουν στο φάκελο και δε νοείται ε̟ίδειξη και α̟όσυρσή τους α̟ό τους
διαγωνιζόµενους.

ΑΡΘΡΟ 8: Προέλευση των Καυσίμων και Λιπαντικών
1. Ο ̟ροσφέρων ̟ρέ̟ει να δηλώνει στην ̟ροσφορά του το εργοστάσιο, στο ο̟οίο
γίνεται η διύλιση και ε̟εξεργασία του κάθε ̟ροσφερόµενου είδους καυσίµου, ή/και η
̟αρασκευή των λι̟αντικών ελαίων ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, καθώς και τον τό̟ο
εγκατάστασής του. Προσφορά στην ο̟οία δεν θα υ̟άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
2. Εάν δια̟ιστωθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ανυ̟αρξία του εργοστασίου ̟ου
δηλώθηκε µε την ̟ροσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη και όταν στο
εργοστάσιο ̟ου δηλώνεται για τη διύλιση και ε̟εξεργασία του κάθε ̟ροσφερόµενου είδους
καυσίµου ή/και ̟αρασκευή των λι̟αντικών ελαίων ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, έχει
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ε̟ιβληθεί έχει ε̟ιβληθεί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των
Ο.Τ.Α. ̟ου ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν ε̟ιτρέ̟εται η αλλαγή
του/των εργοστασίου/ων ̟ου δηλώθηκε µε την ̟ροσφορά και µε βάση την ο̟οία έγινε η
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, ̟ριν τη σύναψη της σύµβασης µ̟ορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακο̟ής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
ο̟οιονδή̟οτε λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, µ̟ορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή, µετά α̟ό αιτιολογηµένο αίτηµα του ̟ροµηθευτή. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟αιτείται
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα α̟ό ανάλογη γνωµοδότηση της αρµόδιας
ε̟ιτρο̟ής.
4.

∆ιύλιση

και

ε̟εξεργασία

ή/και

̟αρασκευή

του/των

̟ροσφερόµενου

είδους/̟ροσφερόµενων ειδών σε εργοστάσιο άλλο α̟ό εκείνο ̟ου δηλώθηκε στην
̟ροσφορά, χωρίς ̟ροηγούµενη, κατά τα ανωτέρω,

έγκριση του αρµοδίου οργάνου

συνε̟άγεται την κήρυξη του ̟ροµηθευτή έκ̟τωτου α̟ό τη σύµβαση, µε τις ̟ροβλε̟όµενες
σχετικές κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9: Τιμές Προσφορών –Προσφορές Μειοδοτών
1. Με την ̟ροσφορά δίνεται ανά µονάδα η έκ̟τωση ή η τιµή του ̟ρος ̟ροµήθεια
υλικού, ό̟ως αναλυτικά καθορίζεται κατωτέρω. Στην τιµή ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνεται η
αξία του ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος και όλες οι ̟ροβλε̟όµενες κρατήσεις καθώς και κάθε
άλλη ε̟ιβάρυνση για την ̟αράδοση του ̟ροϊόντος στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου
̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. για τα τµήµατα 14, 19 και 20.
∆ιευκρινίζεται ότι ειδικά για την ̟ροµήθεια καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, βενζίνη
µολυβδούχος, ̟ετρέλαιο κίνησης) για την κίνηση των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων οι
κρατήσεις

υ̟έρ

ασφαλιστικών

ταµείων

ε̟ιβαρύνουν

την

αναθέτουσα

αρχή

(Ν.4071/2012(ΦΕΚΑ΄85/11-4-2012)). Ειδικότερα, οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να αναφέρουν:
α) 1. Για τα υγρά καύσιµα, το ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης (συµ̟εριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ) σε ευρώ ανά λίτρο ( €/L) την ηµέρα ̟αράδοσή τους, ό̟ως αυτή
̟ροκύ̟τει α̟ό το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο ̟ιστο̟οίησης τιµών α̟ό το Τµήµα
Εµ̟ορίου της ∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης.
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2. για δε τα υγρο̟οιηµένα αέρια καύσιµα, τα λι̟αντικά και τα χηµικά ̟ρόσθετα,
η ̟ροσφερόµενη τιµή θα δίνεται ανά µονάδας µέτρησης για κάθε είδος, σε ευρώ
(€), α̟ό την ο̟οία µε βάση την ̟οσότητα της µελέτης θα ̟ροκύ̟τει το συνολικό
κόστος ανά είδος.
β) το ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό (%) στο ο̟οίο υ̟άγεται έκαστο το είδος.
2. Προσφορά ̟ου υ̟οβάλλεται µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο ̟έραν αυτού ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
3. Προσφορά ̟ου δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος για κάθε
̟ροσφερόµενο υγρο̟οιηµένο αέριο καύσιµο, λι̟αντικό, χηµικό ̟ρόσθετο ή το ̟οσοστό
έκ̟τωσης για κάθε ̟ροσφερόµενο υγρό καύσιµο, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη µε α̟όφαση
τις Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
4. Εάν στο διαγωνισµό τα ̟ροσφερόµενα ̟οσοστά έκ̟τωσης για τα υγρά καύσιµα
είναι υ̟ερβολικά υψηλά ώστε να ̟ροκύ̟τουν υ̟ερβολικά χαµηλές τιµές ή οι
̟ροσφερόµενες τιµές για τα υγρο̟οιηµένα αέρια καύσιµα, λι̟αντικά, χηµικά ̟ρόσθετα
είναι υ̟ερβολικά χαµηλές, οι ̟ροσφορές θα εξετάζονται λε̟τοµερώς ̟ριν την έκδοση της
α̟όφασης κατακύρωσης. Για το σκο̟ό αυτό θα ζητηθούν, εγγράφως, α̟ό τον ̟ροσφέροντα
να ̟αρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις (εγγράφως) σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της µεθόδου ̟αρασκευής των ̟ροϊόντων, τις τεχνικές λύσεις ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί ή
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ̟ου διαθέτει ο ̟ροσφέρων για την ̟ροµήθεια των
̟ροϊόντων, οι ο̟οίες ελέγχονται σε συνεννόηση µε τον ̟ροσφέροντα βάσει των
̟αρασχεθέντων δικαιολογητικών, ̟ριν την α̟όρριψη ή µη της ̟ροσφοράς.
5. Οι συµµετέχοντες µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο της
̟ροµήθειας (και τα είκοσι Τµήµατα) ή σε ένα ή ̟ερισσότερα Τµήµατα ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 1 της ̟αρούσας διακήρυξης µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής.
6. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα ειδή και τις
̟οσότητες κάθε τµήµατος ̟ου συµµετέχουν. ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία
θα δίδεται για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή των ειδών κάθε/κά̟οιου τµήµατος. Γι' αυτό οι
διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ̟ροσφέρουν όλα τα είδη και για ολόκληρη την ̟οσότητα ̟ου
αναγράφεται στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό του τµήµατος ̟ου συµµετέχουν.
7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να ̟ροσφέρει διαφορετικό ̟οσοστό έκ̟τωσης για
κάθε είδος υγρού καυσίµου και για κάθε Τµήµα.
8. Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να κατατίθεται α̟οκλειστικά και µόνο µε το έντυ̟ο
̟ροσφοράς το ο̟οίο διανέµεται α̟ό τον ∆ήµο Χανίων.
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ΑΡΘΡΟ 10: Χρόνος Ισχύος των Προσφορών.
1. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού
έντεκα (11) µήνες α̟ό την ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της
̟ροσφοράς, χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της ισοτιµίας του
ευρώ ̟ρος τα ξένα νοµίσµατα, και η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση ή τιµή, ανάλογα, ισχύει µέχρι
την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας.
2. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έντεκα (11) µηνών
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
3. Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εφόσον ζητηθεί α̟ό την υ̟ηρεσία
̟ριν α̟ό την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ̟έντε (5) µηνών. Μετά τη
λήξη του ̟αρα̟άνω ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης, µαταιώνονται τα α̟οτελέσµατα
του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 11: Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.
1. Με την ̟ροσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν ρητή αναλυτική
δήλωση για τη συµµόρφωση ή α̟όκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές ̟ροδιαγραφές
̟ου ε̟ιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι ε̟ίσηµοι κρατικοί φορείς και
̟ου α̟αιτούνται α̟ό την ενιαία µελέτη τεχνικών ̟ροδιαγραφών (Ειδική Συγγραφή
Υ̟οχρεώσεων) της διακήρυξης, σύµφωνα µε το Ερωτηµατολόγιο – Πίνακα Συµµόρφωσης
̟ου ̟αρατίθεται στο Παράρτηµα της ̟αρούσης. Το τεύχος θα συνοδεύεται µε τεχνική
̟εριγραφή µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καυσίµων και τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές των λι̟αντικών ελαίων και λοι̟ών ̟ροϊόντων ̟ρος ̟ροµήθεια, ώστε να είναι
δυνατή η αξιολόγηση τους, καθώς και α̟ό τα ̟ιστο̟οιητικά και τεχνικά φυλλάδια ό̟ου
α̟αιτούνται βάσει της ενιαίας µελέτης τεχνικών ̟ροδιαγραφών της ̟αρούσας διακήρυξης.
2. Ό̟οια ̟ροσφορά δεν συνοδεύεται α̟ό τη δήλωση αυτή (Τεύχος Τεχνικής
Περιγραφής) ή υ̟άρχουν σ’ αυτή και τα λοι̟ά υ̟οβληθέντα τεχνικά στοιχεία ασαφείς ή
ελλι̟είς τεχνικές ̟εριγραφές, µ̟ορεί να α̟ορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες,
αιτιολογηµένα, κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 12: Φάκελος προσφοράς.
1. Με ̟οινή να µη γίνουν α̟οδεκτές, οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) α̟λό αντίγραφο).
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2. Η µη τήρηση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους όρους του άρθρου αυτού, µ̟ορεί να ε̟ιφέρει
̟οινή α̟οκλεισµού της αντίστοιχης ̟ροσφοράς.
3. Οι ̟ροσφορές θα ε̟ιδοθούν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε
καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στον ο̟οίον θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε
κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο ̟λήρης τίτλος του ∆ήµου ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια δηλ. ∆ΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η ε̟ωνυµία της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του α̟οστολέα.
Πιο συγκεκριµένα οι ̟ροσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο
̟ου ̟ρέ̟ει εξωτερικά να φέρει τις ̟αρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: ε̟ωνυµία, διεύθυνση, υ̟εύθυνος για την ̟ροσφορά, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις
ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων
του ∆ήµου Χανίων και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υ̟. αριθµ. ̟ρωτ. 62169/2014 Προκήρυξη του ∆ήµου Χανίων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/09/2014
«Να µην ανοιχθεί α̟ό την ταχυδροµική υ̟ηρεσία ή τη γραµµατεία»

4. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται α̟οδεκτές. Μέσα στο
φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ̟ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε δύο (2) αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και
1 (ένα) α̟λό αντίγραφο) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα
τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής). Τα οικονοµικά στοιχεία της
̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ό̟ως αναλύεται κατωτέρω.
β) Καλά σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον
ο̟οίον θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα ̟ροηγούµενα
στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο (12.3) της ̟αρούσας διακήρυξης.
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Μέσα στο φάκελο αυτό θα ̟εριέχεται η οικονοµική ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2)
αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 1 (ένα) α̟λό αντίγραφο).
5. Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υ̟οσηµειώσεις η
υστερόγραφα, µεσόστιχα, ̟αρεµβολές, κενά, συγκο̟ές, συντµήσεις, ̟ροσθήκες και
διορθώσεις ̟ου µ̟ορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των
̟ροµηθευτών. Να αναγράφουν τα ̟ροσφερόµενα ̟οσοστά ή τιµές, καθαρά, ολογράφως και
αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του και το τηλέφωνο ̟ροσφέροντα. Να
υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους τους. Η
̟ροσφορά ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά, είτε, α̟ό όλα τα µέλη της
ένωσης, είτε, α̟ό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο. Να είναι
σαφείς και ̟λήρεις. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις.
6. Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην ̟ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην
̟ροσφορά του τους όρους αυτής ̟ου είναι διαφορετικοί α̟ό τους όρους της διακήρυξης,
̟ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή
κάθε διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης ή της ̟ροσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού, είτε ενώ̟ιόν της είτε ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας. Α̟ό τις
διευκρινίσεις ̟ου ̟αρέχονται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες
̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν.
7. Εναλλακτικές ̟ροσφορές α̟ό τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
8. Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν, α̟ορρί̟τονται ως
α̟αράδεκτες.
9. ∆εν γίνονται α̟οδεκτές οι ̟ροσφορές ̟ου αναφέρονται σε µέρος της ̟οσότητας
και των ειδών του Τµήµατος ̟ου συµµετέχουν.
10. Στην τιµή ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνεται η αξία του ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, η
µεταφορά και η ̟αράδοση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13: Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών.
Σε ̟ερί̟τωση συν-υ̟οβολής µε την ̟ροσφορά στοιχείων και ̟ληροφοριών
εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο̟οίηση των ο̟οίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε
τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο ̟ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη
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«̟ληροφορίες εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση, θα µ̟ορούν να
λαµβάνουν γνώση αυτών των ̟ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
̟ληροφορίας εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην ̟ροστασία του α̟ορρήτου ̟ου
καλύ̟τει τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα της ε̟ιχείρησης του συµµετέχοντος (είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλος ̟ροσφέρουσας ένωσης ̟ροµηθευτών).

ΑΡΘΡΟ 14: Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι εφαρµόζεται ̟ολιτική τιµών κάτω του κόστους
̟αραγωγής, διανοµής, ε̟εξεργασίας ή εµ̟ορίας του κάθε ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος (τιµή
dumping) ή ότι το ̟ροϊόν είναι α̟οδέκτης εξαγωγικής ε̟ιδότησης, η ̟ροσφορά
α̟ορρί̟τεται. Οι ̟ροσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των ̟ροαναφερθέντων µέτρων
της χώρας ̟ροέλευσης του κάθε ̟ροϊόντος ή της ̟αρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω
ισχύουν ακόµα και στην ̟ερί̟τωση ̟ου µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανο̟οίησης
(̟ου αφορούν ενδιάµεσα ̟ροϊόντα) για την κατασκευή του τελικού ̟ροϊόντος. Οι εν λόγω
φάσεις

βιοµηχανο̟οίησης

ε̟ιβάλλεται

ρητά

να

δηλωθούν

στην

̟ροσφορά

των

ενδιαφερόµενων.
2. Οι ̟ροσφέροντες ̟αρασκευαστές ή εµ̟ορικοί εκ̟ρόσω̟οι ̟ροϊόντος χωρών ̟ου
δεν έχουν α̟οδεχθεί τα ̟ρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµ̟ορίου (GATT)
ή δεν λειτουργούν στο ̟λαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρω̟αϊκή
Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την ̟ροσφορά τους, ότι το ̟ροσφερόµενο
̟ροϊόν τους δεν είναι α̟οδέκτης ̟ολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής
α̟όκτησης του ̟ροϊόντος για εµ̟ορία (τιµή dumping) ή α̟οδέκτης εξαγωγικής ε̟ιδότησης.
3. ∆εν έχουν την υ̟οχρέωση κατάθεσης της ̟ροαναφερθείσας δήλωσης οι
̟ροσφέροντες ̟ροϊόντα α̟ό τα κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ια̟ωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία,
Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύ̟ρο,
Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος ̟ου α̟οδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο
̟ου ε̟ιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή ̟ου συνδέεται µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση
στο ̟λαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 15: Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές διαγωνιζοµένων υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών ̟ου, κατά
̟αράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, α̟ασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι ̟ροσφέροντες -εφόσον δεν είναι
̟αρασκευαστές- οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ̟ροαναφερθείσας ρήτρας
στην ̟αρασκευάστρια εταιρεία του ̟ροϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 16: Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών.
1. Οι ̟ροσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο ̟ου ορίζεται στο άρθρο 3 της
̟αρούσας διακήρυξης. Η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε
δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα ̟ριν την ώρα λήξης της ̟ροθεσµίας του άρθρου 3 της
̟αρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ̟αραλαµβάνονται οι
φάκελοι ̟ροσφοράς, ̟ου κατατίθενται ενώ̟ιόν της και ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής
∆ιαγωνισµού ε̟ικοινωνεί µε την υ̟ηρεσία του ̟ρωτοκόλλου για να δια̟ιστώσει αν έχουν
αφιχθεί ταχυδροµικώς ̟ροσφορές (ε̟ισηµαίνεται ότι στο ̟ρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα
και ηµεροµηνία άφιξης, σηµειώνεται και ̟άνω στο φάκελο και µονογράφεται α̟ό τον
υ̟εύθυνο υ̟άλληλο - α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για να θεωρούνται εµ̟ρόθεσµες οι
̟ροσφορές ̟ου έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς είναι ότι αυτές θα ̟εριέρχονται στην
υ̟ηρεσία ̟ρωτοκόλλου µέχρι την ̟ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού) και, σε καταφατική ̟ερί̟τωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
̟ροέδρου της και ̟αραλαµβάνει τις ̟ροσφορές για να τηρηθεί η υ̟όλοι̟η διαδικασία του
διαγωνισµού.
Με την ̟αρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της ̟αράδοσης των
̟ροσφορών, α̟αγορεύεται δε για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟οδοχή µεταγενέστερης ̟ροσφοράς,
εκτός εάν η ε̟ίδοση των ̟ροσφορών, ̟ου άρχισε ̟ριν την ώρα λήξης, συνεχίζεται χωρίς
διακο̟ή και µετά την ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών.
Η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας
του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των ̟ροσφορών µε τη σειρά ̟ου ̟αραλήφθηκαν και
ε̟ιδόθηκαν.
Α̟οσφραγίζονται κατά σειρά ̟αραλαβής και ε̟ίδοσης οι κυρίως φάκελοι,
αριθµούνται και µονογράφονται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή, κατά φύλλο, όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά (τεχνικά στοιχεία). Οι φάκελοι των οικονοµικών
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̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, σφραγίζονται και αναγράφεται σε
καθένα εξ’ αυτών ο αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου.
2. Στη συνέχεια καταχωρούνται σε ̟ρακτικό, οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά
και λοι̟ά έγγραφα ̟ου υ̟έβαλαν, ̟εριλη̟τικά. Η ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα δικαιολογητικά και
α̟οφασίζει γι’ αυτούς ̟ου τυχόν α̟οκλείονται α̟ό το διαγωνισµό και ολοκληρώνει τη
σύνταξη του ̟ρακτικού. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται και σφραγίζεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση και ο αναλυτικός έλεγχος των δικαιολογητικών
δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής, ο̟ότε οι συµµετέχοντες
θα

̟ροσκληθούν

να ̟αρευρίσκονται

εγγράφως

µέσω

τηλεοµοιότυ̟ου

(φαξ).

Οι

συµµετέχοντες θα λάβουν γνώση του ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής (και των συµµετασχόντων στο
διαγωνισµό) εγγράφως, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ) και -σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οκλείονται
α̟ό το διαγωνισµό - τους λόγους α̟οκλεισµού τους και θα καλούνται να ̟αραλάβουν το
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής ̟ροσφοράς και την εγγύηση συµµετοχής τους.
3.

Προσφορά

̟ου

τυχόν

υ̟οβλήθηκε

µετά

την

έναρξη

της

διαδικασίας

α̟οσφράγισης, δεν α̟οσφραγίζεται, και δεν συµ̟εριλαµβάνεται στο ̟ρακτικό, αλλά
ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον ̟ροσφέροντα.
4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις αµέσως ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους 16.1 έως
και 16.3 ε̟ισύρει ̟οινή ακυρότητας του διαγωνισµού.
5. Ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους ̟ου
̟εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, φυλάσσεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η ο̟οία είναι αρµόδια και για την αξιολόγησή τους.
6. Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση στην ο̟οία, ̟αρουσία των διαγωνιζοµένων,
γίνεται ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών. Ο έλεγχος των τεχνικών
στοιχείων των ̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη ή ε̟όµενες
συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, στις ο̟οίες θα κληθούν να ̟αραστούν οι συµµετέχοντες,
εγγράφως µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ).
Κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του
διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να α̟οκλείσει κά̟οιον εκ των συµµετεχόντων λόγω
ελλι̟ών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων ̟ου δεν αντα̟οκρίνονται στις α̟αιτήσεις της
̟αρούσας διακήρυξης, µε βάση τους καθοριζόµενους στην ενιαία µελέτη τεχνικών
̟ροδιαγραφών και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και καταγράφει, µεταξύ άλλων, στο
σχετικό Πρακτικό της, τις συγκεκριµένες τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης α̟ό τις
ο̟οίες α̟έκλιναν οι ̟ροσφορές των διαγωνιζοµένων και ενηµερώνει αντίστοιχα τον/τους
συµµετέχοντα/ες ̟ου α̟οκλείεται /ονται.
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7. Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση, στην ο̟οία, ̟αρουσία των διαγωνιζοµένων,
γίνεται η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών και η σχετική ανακοίνωση τιµών, για
όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές, βάσει των ο̟οίων θα ̟ροκύψει ο /οι µειοδότης/ες και
η ε̟ιτρο̟ή ανακοινώνει τις ̟ροσφερθείσες τιµές. Όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές
κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των ̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται

(οι

οικονοµικές τους ̟ροσφορές), αλλά ε̟ιστρέφονται. Η α̟οσφράγιση των οικονοµικών
̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής, ο̟ότε οι
συµµετέχοντες θα κληθούν να ̟αραστούν, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ).
Η ε̟ιτρο̟ή ε̟ιφυλάσσεται να γνωµοδοτήσει σε ε̟όµενη συνεδρίαση, ο̟ότε αφού εξετάσει
όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, θα καταχωρήσει σε ̟ρακτικό τις οικονοµικές
̟ροσφορές,

θα

γνωµοδοτήσει

̟λήρως

αιτιολογηµένα

για

την/τις

̟ροκριτέα/έες

̟ροσφορά/ές και θα εισηγηθεί στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο για την αξιολόγηση
των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 17: Αξιολόγηση προσφορών.
1. Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51
̟αράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 και του άρθρου 20 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής
Α̟όφασης

«Ενιαίος

Κανονισµός

Προµηθειών

Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύει, και λαµβάνονται υ̟όψη κύρια τα ̟αρακάτω στοιχεία:

- Η συµφωνία της ̟ροσφοράς ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της
διακήρυξης.

- Η ̟ροσφερόµενη τιµή/έκ̟τωση σε σχέση µε τιµές/εκ̟τώσεις ̟ου ̟ροσφέρθηκαν
σε ̟ροηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή στην αγορά του κάθε
̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος. Ουσιώδες στοιχείο της διακήρυξης α̟οτελεί η
̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, η ουσιώδης υ̟έρβαση της ο̟οίας καθιστά τις
̟ροσφορές α̟ορρι̟τέες ως α̟αράδεκτες.

- Ο ανταγωνισµός ̟ου ανα̟τύχθηκε. Ο ∆ήµος Χανίων, εν τούτοις, διατηρεί το
δικαίωµα να ̟ροβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά
Τµήµα αυτού και στην ̟ερί̟τωση κατάθεσης µίας µόνο ̟ροσφοράς ή και στην
̟ερί̟τωση ̟αραµονής µόνο µίας έγκυρης ̟ροσφοράς (στο σύνολό του ή ανά
Τµήµα αυτού) στη διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού.
2. α. Η κατακύρωση της ̟ροµήθειας για τα υγρά καύσιµα (ανά τµήµα) θα γίνει σε
̟ροµηθευτή (ή ̟ροµηθευτές) ̟ου θα ̟ροσφέρει το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις
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εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης του κάθε
είδους καυσίµου την ηµέρα ̟αράδοσης, ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό το εκάστοτε εκδιδόµενο
δελτίο ̟ιστο̟οίησης τιµών της ∆/νσης Ανά̟τυξης - τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι τα ̟ροσφερόµενα α̟ό αυτόν καύσιµα καλύ̟τουν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές
της ̟ροµήθειας.
β. Για την ̟ροµήθεια των υγρο̟οιηµένων αερίων καυσίµων, λι̟αντικών και χηµικών
̟ρόσθετων ανάδοχος (ανά τµήµα) θα ανακηρυχθεί ο ̟ροσφέρων τη χαµηλότερη τιµή και µε
την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα ̟ροσφερόµενα α̟ό αυτόν ̟ροϊόντα καλύ̟τουν τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές της ̟ροµήθειας.
3. Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές ̟ου ̟εριέχουν την ίδια ακριβώς τιµή ή το ίδιο
ακριβώς ̟οσοστό έκ̟τωσης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές
της διακήρυξης.
4. Προσφορές αόριστες ή ανε̟ίδεκτες εκτιµήσεως ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τονται ως
α̟αράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 18: Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού - Κατακύρωση.
1. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µε γνωµοδότησή της ̟ρος τη
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Χανίων ̟ου α̟οφασίζει σχετικά, ̟ροτείνει για:
α. Την κατακύρωση της ̟ροµήθειας ανά τµήµα της διακήρυξης (για ολόκληρη την
̟οσότητα ή µέρος αυτής) ̟ου ̟ροσφέρει ο ̟ροµηθευτής.
β. Τη µαταίωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού στο σύνολό του ή ανά Τµήµα
της ∆ιακήρυξης και ε̟ανάληψή του µε τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
̟ροδιαγραφών.
γ. Την κατανοµή του κάθε είδους ̟ρος ̟ροµήθεια ανά Τµήµα της ∆ιακήρυξης µεταξύ
̟ερισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ̟ροσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ
αυτών, για την ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτή.
2. Η τελική α̟όφαση λαµβάνεται α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Χανίων,
όταν η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού και ̟ροσφυγή στη διαδικασία
δια̟ραγµάτευσης (α̟’ ευθείας ανάθεσης) της ̟ροµήθειας ανά Τµήµα της διακήρυξης,
για ολόκληρη την ̟οσότητα ή µέρος αυτής,
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β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υ̟οβολή νέων έγγραφων ̟ροσφορών χωρίς
τρο̟ο̟οίηση των όρων της διακήρυξης,
γ. την τελική µαταίωση της ̟ροµήθειας και ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους.
η δε σχετική α̟όφαση υ̟οβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης για έλεγχο νοµιµότητας.
3. Σε κάθε ̟ερί̟τωση για την κατακύρωση α̟οφασίζει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του
∆ήµου Χανίων, η δε σχετική α̟όφαση για την κατακύρωση της ̟ροµήθειας είναι δυνατόν
να ληφθεί και µετά την ̟άροδο ισχύος των ̟ροσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί
έγκαιρα εάν συµφωνεί και ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 της
̟αρούσας διακήρυξης.
4. Η α̟όφαση ανάθεσης (κατακύρωσης) της/των σύµβασης/σεων ̟εριλαµβάνει
κατά ̟ερί̟τωση τα στοιχεία της ̟αρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις
̟ροθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟αρ. 2 του
άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.

ΑΡΘΡΟ 19: Συνέχιση ή ματαίωση του διαγωνισμού.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έ̟ειτα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού δύναται να α̟οφασίσει τη ̟ροσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης (α̟’
ευθείας ανάθεσης), µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους όρους ̟ου τίθενται α̟ό τις διατάξεις των
άρθρων 24 και 25 του ̟.δ. 60/2007, µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 2 ̟αρ. 2 ̟ερί̟τ. γ΄ υ̟ο̟ερί̟τ. δδ΄ Ν 4013/2011), υ̟ό
τους όρους ότι: α) δεν µεταβάλλονται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής διακήρυξης και β)
διαβιβάζεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, µαζί µε τη σχετική α̟όφαση, αιτιολογηµένη
έκθεση. Η ̟αρα̟άνω έκθεση διαβιβάζεται και στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, ύστερα α̟ό
αίτηµά της. Στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν α̟αιτείται η δηµοσίευση σχετικής ̟ροκήρυξης (άρθρο
2 ̟αρ. 13 ̟ερί̟τ. Ιβ Ν 2286/1995, άρθρο 25 ̟ερί̟τ. 1α Π∆ 60/2007, άρθρο 3 ̟αρ. 3 ̟ερί̟τ.
γ(1) ΕΚΠΟΤΑ).
Ε̟ίσης ο ∆ήµος Χανιών διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα διαγωνισµό
ο̟οτεδή̟οτε κρίνει και σε ό̟οιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.
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ΑΡΘΡΟ 20: Ενστάσεις –Προσφυγές.
Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών ̟ου εµ̟ί̟τουν
στο ̟εδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.∆. 60/2007 διέ̟ονται
α̟ό τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 όσον αφορά την ε̟ίλυση των διαφορών και την
δικαστική ̟ροστασία στη διαδικασία ̟ου ̟ροηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
̟ου διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό. Σε διαφορές διε̟όµενες α̟ό το Ν. 3886/2010 δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών ̟ου
̟ροβλέ̟ουν την άσκηση διοικητικών ̟ροσφυγών κατά εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων
της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών.
Στο ̟λαίσιο αυτό, ο̟οιοσδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υ̟οβάλλει
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής
̟ροσφέροντος σε αυτόν και της νοµιµότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής
α̟όφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3886/2010, ήτοι οι ∆ιοικητικές Προσφυγές
κατά εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής του ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού, λόγω ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης στην ̟αρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ Α’ 173, ό̟ως ισχύει.
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές ̟ράξεις τα
̟ρακτικά των Ε̟ιτρο̟ών ∆ιαγωνισµού κατά των ο̟οίων ασκούνται ενστάσεις, σύµφωνα
µε το ισχύον δίκαιο (̟.χ. ενστάσεις άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 11389/1993
Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»).
Η Ένσταση του άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής
Α̟όφασης

«Ενιαίος

Κανονισµός

Προµηθειών

Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» υ̟οβάλλεται εγγράφως στο ∆ήµο Χανίων ̟ρος την αρµόδια για τη διενέργεια
του διαγωνισµού υ̟ηρεσία, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε̟όµενη
εργάσιµη ηµέρα α̟ό την ανακοίνωση του α̟οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα του άρθρου 15 ̟αράγραφος 1β της υ̟. αριθµ. 11389/1993
Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
∆ικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται αναρµοδίως α̟ορρί̟τονται
ως α̟αράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 21: Ανακοίνωση Κατακύρωσης.
1. Η α̟όφαση ανάθεσης της σύµβασης ̟εριλαµβάνει κατά ̟ερί̟τωση τα στοιχεία της
̟αρ. 2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις ̟ροθεσµίες αναστολής σύναψης της
σύµβασης, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟αρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. Μετά την
̟άροδο των ̟ροθεσµιών αναστολής σύναψης της σύµβασης και τη διεξαγωγή του (κατά το
νόµο) ̟ροσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού α̟ό το
Ελεγκτικό Συνέδριο, α̟οστέλλεται στον ̟ροµηθευτή (ή ̟ροµηθευτές) ̟ου έγινε η
κατακύρωση (ήτοι τον συµµετέχοντα στον ο̟οίο έγινε η ανάθεση της εν λόγω ̟ροµήθειας),
σχετική ανακοίνωση ̟ου ̟εριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ̟αρακάτω στοιχεία:
α) Το(τα) είδος/η ̟ροϊόντος/α ̟ρος ̟ροµήθεια ̟ου κατακυρώθηκε.
β) Την ̟οσότητα (ανά είδος).
γ) Τη τιµή για τα υγρο̟οιηµένα αέρια καύσιµα, τα λι̟αντικά και το χηµικό
̟ρόσθετο ή/και το ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις % για τα υγρά καύσιµα.
δ) Το φορέα ̟ροµήθειας για το ο̟οίο ̟ροορίζονται τα ̟ροϊόντα ̟ρος
̟ροµήθεια και µε τον ο̟οίον θα συναφθεί η σύµβαση.
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
α̟οδεκτές τρο̟ο̟οιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
ζ) Την ̟ροθεσµία υ̟ογραφής της/των σύµβασης/εων µε το φορέα
̟ροµήθειας.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύµβασης ̟ου ακολουθεί έχει µόνο α̟οδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο ̟ροµηθευτής (ή ̟ροµηθευτές) στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί η ̟ροµήθεια,
υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει στο Φορέα Προµήθειας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης, για την υ̟ογραφή της/των σχετικής/ων
σύµβασης/ων, ̟ροσκοµίζοντας εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 23
της ̟αρούσας. Εφόσον η σύµβαση υ̟ογράφεται ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας των δέκα
(10) ηµερών ̟ου αναφέρεται ̟αρα̟άνω, ο χρόνος ̟αράδοσης του κάθε ̟ροϊόντος ̟ρος
̟ροµήθεια υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. Ο ̟ροµηθευτής
µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες α̟ό
την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Στην ̟ερί̟τωση όµως αυτή ο χρόνος
̟αράδοσης των υλικών αρχίζει να υ̟ολογίζεται µετά α̟ό 10 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία
κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης.
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4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή, η ανακοίνωση α̟ευθύνεται
στον εκ̟ρόσω̟ό του στην Ελλάδα, εάν υ̟άρχει, σε αντίθετη ̟ερί̟τωση α̟οστέλλεται
σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύ̟ηµα στον αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η
̟ληρωµή στον ̟ροµηθευτή ̟ροβλέ̟εται να γίνει µε άνοιγµα ̟ίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης µ̟ορεί να κατατεθεί στον αντα̟οκριτή της Τρά̟εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό,
ενώ η εγγύηση συµµετοχής ̟αραµένει σε ισχύ και α̟οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και
α̟οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει
την σύµβαση, κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 22: Σύμβαση.
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι συµβάσεις α̟ό τον κάθε
Φορέα Προµήθειας ξεχωριστά, µε διάρκεια ένα έτος α̟ό την υ̟ογραφή τους, µε βάση τους
όρους της διακήρυξης αυτής, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος τους και υ̟ογράφονται α̟ό
τα συµβαλλόµενα µέρη (δηλαδή θα υ̟ογραφούν α̟ό ε̟τά (7) έως είκοσι τρεις (23)
συµβάσεις).
2. Έκαστη σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών
̟ου τη συνοδεύουν (̟ου µε την ̟ροσφορά του α̟οδέχεται ο ανάδοχος) και την ̟ροσφορά
του µειοδότη ̟ου έγινε α̟οδεκτή α̟ό το ∆ήµο, καθώς και τις τυχών τρο̟ο̟οιήσεις όρων ̟ου
και α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν α̟οδεκτές. Έκαστη σύµβαση υ̟ογράφεται α̟ό
το ∆ήµαρχο (ή τον εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτόν Αντιδήµαρχο) ή το Νόµιµο Εκ̟ρόσω̟ο
έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου του ∆ήµου (Φορέα Προµήθειας) ανάλογα.
3. Ο̟οιαδή̟οτε ̟αράδοση ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της ανάλογης σύµβασης δεν
αναγνωρίζεται.
4. Οι συµβάσεις δεν µ̟ορεί να ̟εριέχουν όρους αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία
και ̟εριλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα ̟ρόσω̟α ̟ου δεσµεύουν τους
συµβαλλόµενους.
γ. Τα ̟ρος ̟ροµήθεια ̟ροϊόντα και την ̟οσότητα ανά είδος ̟ροϊόντος.
δ. Το ̟οσό (̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ή/και τιµή ανά L ή kg) ̟ου έχει
̟ροσφερθεί για κάθε ̟ροϊόν, ολογράφως και αριθµητικώς.
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ε. Τον τό̟ο, τον τρό̟ο και το χρόνο ̟αράδοσης του κάθε είδους ̟ροϊόντος.
στ. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του κάθε ̟ροϊόντος.
ζ. Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής
εκτέλεσης του αναδόχου και ρήτρες.
η. Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρό̟ο ̟ληρωµής.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας.
ια. Τον τρό̟ο ̟αραλαβής των ̟ροϊόντων.
ιβ. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα του κάθε ̟ροϊόντος, ή εάν αυτή ̟ου ̟αραδόθηκε,
υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού ως ασήµαντο. Ε̟ισηµαίνεται ότι, ο ∆ήµος Χανίων καθώς και όλα τα έξι (6)
νοµικά του ̟ρόσω̟α, ήτοι οι φορείς ̟ροµήθειας, δεν είναι υ̟οχρεωµένοι να
καταναλώσουν όλες τις αναγραφόµενες στον ̟ροϋ̟ολογισµό και στη σύµβαση ̟οσότητες
ειδών, χωρίς εξ αυτού να ̟ροκύ̟τει καµία α̟ολύτως α̟αίτηση για α̟οζηµίωση του
̟ροµηθευτή ή των ̟ροµηθευτών, α̟ό τις ο̟οίες τυχόν α̟αιτήσεις τους ̟αραιτούνται, µε
µόνη την α̟οδοχή των όρων της διακήρυξης αυτής. Εφόσον όµως κριθεί σκό̟ιµη α̟ό το
Φορέα Προµήθειας η ̟ροµήθεια του συνόλου των ̟οσοτήτων, ο αντίστοιχος µειοδότης
υ̟οχρεούται να αντα̟οκριθεί στην α̟αίτηση του Φορέα Προµήθειας.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (̟οσοτικά και ̟οιοτικά) η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε.
γ. Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις.
δ. Εκ̟ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
6. Είναι δυνατή η ̟αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α̟ό
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την
υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο
µέτρο ̟ου δεν θα υ̟άρξει, κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική ε̟ιβάρυνση, ήτοι ε̟αρκούν οι
̟ροϋ̟ολογισθείσες ̟ιστώσεις, των Νοµικών Προσώ̟ων του ∆ήµου.
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ΑΡΘΡΟ 23: Εγγυήσεις.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυ̟ωµένα στην Ελληνική, θα φέρουν την ε̟ισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης
(Apostille), ό̟ου α̟αιτείται, και θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα διαφορετικά θα α̟ορρί̟τονται. Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα
ε̟ικρατεί η ελληνική διατύ̟ωση. Μ̟ορεί ε̟ίσης οι εγγυήσεις να ̟αρέχονται και µε
γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ̟αρακατάθεση σ' αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού.
Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα α̟ό το όργανο ̟ου τις εκδίδει και τον τύ̟ο ̟ου
̟εριβάλλονται, ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υ̟.
αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185 /23.03.1993) Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος
για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το ̟έντε τοις εκατό (5%), ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης
δα̟άνης του/των τµήµατος/των ̟ου συµµετέχουν συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
σύµφωνα µε το άρθρο 26, ̟αρ. 1, εδάφιο α), της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής
Α̟όφασης

«Ενιαίος

Κανονισµός

Προµηθειών

Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)». Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο
∆ήµο Χανίων.
Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η διακήρυξη, ήτοι δώδεκα µήνες α̟ό την ηµεροµηνία λήξης
της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών
της ένωσης και ̟εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ̟ροσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες και δεν λαµβάνονται υ̟όψη.
β. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ου αφορά τον ̟ροµηθευτή στον ο̟οίο κατακυρώθηκε η
̟ροµήθεια, ε̟ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Στους υ̟όλοι̟ους

50

συµµετέχοντες ε̟ιστρέφονται εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης του διαγωνισµού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο (ή έκαστος) ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί
σε ̟οσοστό 10% της αντίστοιχης συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε
το άρθρο 26, ̟αρ. 2, εδάφιο α), της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 26, ̟αρ. 2 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
γ. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα Προµήθειας
µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση και θα είναι εισ̟ρακτέα και ̟ληρωτέα στην Ελλάδα,
θα διέ̟εται α̟ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ̟όκειται στην α̟οκλειστική δικαιοδοσία
των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
δ. Η εγγύηση κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.
ε. Ο/οι ̟ροµηθευτής/ες εγγυάται/ούνται µε την υ̟ογραφή της σύµβασης ότι τα
καύσιµα ή/και λι̟αντικά ή/και χηµικά ̟ρόσθετα ̟ου θα ̟ροµηθεύσει/ουν θα
αντα̟οκρίνονται ̟λήρως ̟ρος τους όρους των ̟ροδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και
της ̟ροσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ̟οιότητας α̟αλλαγµένα α̟ό ξένα
σώµατα, ̟ροσµίξεις κ.λ̟. και ότι είναι κατάλληλα α̟ό κάθε ̟λευρά για τη χρήση για την
ο̟οία ̟ροορίζονται. Έκαστος Φορέας Προµήθειας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο̟οία θα
ασκήσει όταν δια̟ιστώσει ότι ̟αραβιάζονται οι ̟αρα̟άνω διαβεβαιώσεις του ̟ροµηθευτή.
Εφόσον α̟ό τη χρήση ακατάλληλου υλικού ε̟ήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξο̟λισµό
ή/και και στα µηχανήµατα/οχήµατα, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούνται να αναλάβει όλες τις
δα̟άνες α̟οκατάστασης της βλάβης ̟ου ̟ροξένησε α̟ό το ακατάλληλο ̟ροϊόν, άλλως θα
κατα̟ί̟τει υ̟έρ του Φορέα ̟ροµήθειας η Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης.
στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και
̟οιοτική ̟αραλαβή των καυσίµων ή/και λι̟αντικών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των
τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µ̟ορεί να α̟οδεσµεύεται
σταδιακά ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατά
̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Εάν
στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση
γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και της εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.
51

ΑΡΘΡΟ 24: Δειγματοληψία.
1.Με α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής (ΕΠ) έκαστου Φορέα Προµήθειας, µ̟ορεί
να διενεργείται, ̟λέον του µακροσκο̟ικού ελέγχου, ̟οσοτικός και ̟οιοτικός (χηµικός)
έλεγχος ανά ̟αραλαβή ή δειγµατολη̟τικά και θα αναγράφεται τούτο στο αντίστοιχο
̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής, ό̟ου καλείται να ̟αραστεί εφόσον το ε̟ιθυµεί ο ̟ροµηθευτής. Ο
̟οιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε α̟οστολή δειγµάτων στο Γενικό Χηµείο του κράτους µε
δα̟άνη του ̟ροµηθευτή, ενώ θα λαµβάνονται αντιδείγµατα, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και τα ισχύοντα ̟ρότυ̟α.
2. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι ̟ροβλέψεις της µε αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργικής
Α̟όφασης

«Ενιαίος

Κανονισµός

Προµηθειών

Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».

ΑΡΘΡΟ 25: Παραλαβή των προϊόντων.
1. Η διαδικασία ̟αραλαβής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους, η συγκρότηση έκαστης
Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του Νόµου
4024/2011, στο άρθρο 28 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», ως ισχύουν και
στην κείµενη νοµοθεσία ̟ου διέ̟ει τη λειτουργία έκαστου Φορέα Προµήθειας, α̟ό έκαστο
φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά.
2. Η ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών
̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο, α̟ό έκαστη σύµβαση,
χρόνο, α̟ό τον κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο
27 της ̟αρούσης.
3. Ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής
̟ροσκόµισης των ̟ροϊόντων. Εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν ειδο̟οιήσει έγκαιρα, τουλάχιστον
̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, το ∆ήµο ή το Νοµικό Πρόσω̟ο για την ηµεροµηνία
̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει τις ̟οσότητες των ̟ροϊόντων, ο συµβατικός χρόνος
̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής είναι σε θέση να
̟ροβεί στη διαδικασία ̟αραλαβής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει, εκτός α̟ό
µακροσκο̟ική εξέταση και ελέγχους ̟ου διενεργούνται α̟ό άλλα όργανα ̟ου δεν ανήκουν
στο ∆ήµο ή στα Νοµικά Πρόσω̟α, ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την
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ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης των ̟ροϊόντων και συντάσσεται ̟ρωτόκολλο
̟ροσωρινής ̟αραλαβής α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, ενώ το οριστικό ̟ρωτόκολλο
̟αραλαβής ή α̟όρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό
τη σύµβαση ελέγχων και την κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου στην Ε̟ιτρο̟ή.
4. Εάν η ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού
̟ρωτοκόλλου δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µέσα στον χρόνο ̟ου
ορίζεται α̟ό τη σύµβαση, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον
̟αρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά α̟ό ειδική όχληση του ̟ροµηθευτή και δεν διενεργηθεί
η σχετική ̟αραλαβή µέσα στην ̟ροθεσµία αυτή, µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του
Φορέα Προµήθειας (∆ήµου ή Νοµικού Προσώ̟ου) και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική α̟όφαση
του αρµοδίου οργάνου του φορέα ̟ροµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό
Συµβούλιο) µε βάση µόνο το θεωρηµένο α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία του φορέα ̟ροµήθειας
α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την α̟όφαση αυτή, η α̟οθήκη του ∆ήµου ή
του Νοµικού Προσώ̟ου εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους ̟ροϊόντος
και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του
̟ροµηθευτή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30)
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του οριστικού ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής στο Φορέα
Προµήθειας, δεν α̟αιτείται να ληφθεί τέτοια α̟όφαση.
5. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο ∆ήµος Χανίων ή /και τα νοµικά του ̟ρόσω̟α, έχουν και
διατηρούν το δικαίωµα να ̟ραγµατο̟οιούν τους ̟ροβλε̟όµενους α̟ό τη σύµβαση
ελέγχους α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στο Άρθρο 28,
̟αράγραφος 10 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να
συµµετάσχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την
̟αραλαβή στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο και όταν:
α. Το καύσιµο ή το λι̟αντικό ή το χηµικό ̟ρόσθετο κρίνεται α̟ορρι̟τέο, ο
̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα,
διαφορετικά υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το καύσιµο ή το λι̟αντικό ή το χηµικό ̟ρόσθετο ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις α̟ό τους
όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µ̟ορεί να ̟αραληφθεί, ο ̟ροµηθευτής
υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην α̟οκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ̟οσού ̟ου αντιστοιχεί σε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής τιµής, εφόσον
α̟οφασισθεί ̟αραλαβή µε έκ̟τωση. Για τις δύο ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις εκδίδεται
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α̟όφαση του Γενικό Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, ύστερα α̟ό
γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας Ε̟ιτρο̟ής.
γ. Η δευτεροβάθµια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σύµβαση για την ̟αραλαβή και συντάσσει σχετικό
̟ρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Φορέα Προµήθειας. Ο̟οιαδή̟οτε
ενέργεια ̟ου τυχόν έγινε α̟ό την αρχική Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται
υ̟όψη.

ΑΡΘΡΟ 26: Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης.
1. Ο (έκαστος) ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει τις ̟οσότητες του κάθε είδους
καυσίµου ή/και λι̟αντικού ή/και χηµικού ̟ρόσθετου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρό̟ο ̟ου ορίζεται σε έκαστη σύµβαση. Ειδικότερα, ο (έκαστος) ανάδοχος οφείλει χωρίς
καθυστέρηση α̟ό τη στιγµή ̟ου λαµβάνει την εντολή ̟ροµήθειας, να εφοδιάσει το ∆ήµο ή
το έκαστο Νοµικό Πρόσω̟ο µε την ̟αραγγελθείσα ̟οσότητα των ̟ροϊόντων. Η ̟αράδοση
των ̟οσοτήτων των καυσίµων ή/και λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνεται
̟εριοδικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες του ∆ήµου ή έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου
και κατό̟ιν εντολής του και σε ώρες ̟ου θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη
̟ροµηθευτή και ̟αραλή̟τη - µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνες µεταφοράς και ̟αράδοσης
του ̟ροµηθευτή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
2. Το ̟ετρέλαιο θέρµανσης θα ̟αραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες
ανάγκες, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια έκαστου Φορέα Προµήθειας, κατό̟ιν υ̟όδειξης
του φορέα, ο̟ουδή̟οτε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων ευρίσκονται
αυτές. Η ̟αράδοση θα γίνεται κατό̟ιν συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία έκαστου
Φορέα Προµήθειας, εντός 24 ωρών.
3. Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων, η/και υγρο̟οιηµένων
αερίων θα γίνονται εντός 48 ωρών (εκτός του Τµήµατος 16, ό̟ου θα γίνεται εντός δύο
εργάσιµων ηµερών), ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του αρµόδιου τµήµατος έκαστου
Φορέα Προµήθειας. Ειδικότερα ανά ανάλογο Τµήµα της ̟ροµήθειας ισχύει:
Τµήµα 14: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Λι̟αντικά
Τα ̟ροϊόντα θα ̟αραδοθούν τµηµατικά (δύο φορές κατά τη διάρκεια της 12µηνης
σύµβασης) στην έδρα του Φορέα ̟ροµήθειας (Ελ. Βενιζέλου – Γαλατάς Χανίων). Ειδικά το
λι̟αντικό α/α 1 (Λι̟αντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40) θα
̟αραδίδεται σε συσκευασία χωρητικότητας 10 έως και 25 λίτρων.
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Τµήµα 19: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων - Λι̟αντικά
Η ̟αράδοση θα γίνεται στην εγκατάσταση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων,
κατό̟ιν συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία του.
Τµήµα 20 ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Υγρο̟οιηµένα αέρια καύσιµα
Η ̟αράδοση θα γίνεται στην εγκατάσταση του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων, κατό̟ιν
συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία του, τµηµατικά ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες
ανάγκες. Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων θα ̟αρέχει κενές φιάλες ̟ρος ε̟ανα̟λήρωση
στον ανάδοχο.
4. Οι ̟αραδόσεις των υγρών καυσίµων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασµός οχηµάτων και
αυτοκινούµενων µηχανηµάτων των Φορέων Προµήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ µε µέγιστο
χρονικό διάστηµα αυτό των 24 ωρών, τµηµατικά, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες
των Φορέων Προµήθειας και σε συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα έκαστου Φορέα
Προµήθειας και σύµφωνα µε τα κατωτέρω.
Ειδικότερα, στο ∆ήµο Χανίων, έκτασης 356,12 τετρ. χλµ., οι α̟οστάσεις µεταξύ των
δηµοτικών ενοτήτων είναι τέτοιες ̟ου κάνουν α̟αγορευτική την ̟ροµήθεια καυσίµων
κίνησης µόνο α̟ό ένα ̟ρατήριο. Αυτό γιατί τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου ̟ου
δραστηριο̟οιούνται σε µια δηµοτική ενότητα, είναι οικονοµικά ασύµφορο και χρονοβόρο
να εξυ̟ηρετούνται α̟ό κά̟οιο ̟ρατήριο καυσίµων ̟ου βρίσκεται ̟ολλά χιλιόµετρα
µακριά. Στο ̟λαίσιο αυτό, η τµηµατική ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται
α̟ό αντλία ̟ου θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
̟ου ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων. Παράλληλα, υ̟άρχει η
δυνατότητα, η ̟ροµήθεια καυσίµων κίνησης να ̟αρασχεθεί α̟ό οικονοµικό φορέα ̟ου
δεν διαθέτει εγκαταστάσεις (̟ρατήριο) εντός της συγκεκριµένης ̟εριοχής ύστερα α̟ό
συνεργασία µε οικονοµικό φορέα ̟ου διαθέτει. Συνε̟ώς δεν ̟εριορίζεται το ̟εδίο των
δικαιούµενων συµµετοχής βάσει των διατάξεων 46 ̟αρ.3 του Π∆ 60/2007. Ειδικότερα
ανά ανάλογο Τµήµα της ̟ροµήθειας ισχύει:
Τµήµα 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Χανίων
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανίων.
Τµήµα 2: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Ελ. Βενιζέλου
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.
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Τµήµα 3: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Νέας Κυδωνίας
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.
Τµήµα 4: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Θερίσου
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Θερίσου.
Τµήµα 5: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Σούδας
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας.
Τµήµα 6: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Κεραµιών
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κεραµιών.
Τµήµα 7: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική
Ενότητα Ακρωτηρίου
Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.
Τµήµα 13: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη
Η ̟ροµήθεια των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά α̟ό αντλία/ες ̟ου θα
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Χανίων ή/και
Νέας Κυδωνίας ή/και Θερίσου ή/και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τµήµα 21: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη– ∆ηµοτική Ενότητα
Χανίων
Η ̟αράδοση και ̟αραλαβή θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανίων.
Τµήµα 22: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική
Ενότητα Ακρωτηρίου
Η ̟αράδοση και ̟αραλαβή θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.
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Τµήµα 23: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική
Ενότητα Ελ Βενιζέλου
Η ̟αράδοση και ̟αραλαβή θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα βρίσκονται
εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου.
5. Για κάθε ̟οσότητα ̟ροϊόντος ̟ου ̟αραδίδεται θα εκδίδεται ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
και ύστερα συγκεντρωτικό τιµολόγιο ̟ου θα αφορά τα δελτία α̟οστολής για κάθε µήνα και
-εάν ̟ρόκειται για καύσιµα για αυτοκινούµενα οχήµατα ή µηχανήµατα έργου- ανά
̟ινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινούµενου, ενώ εάν ̟ρόκειται για καύσιµα ̟ου
̟αραδόθηκαν σε δεξαµενή κτιριακής εγκατάστασης, ανά κτιριακή εγκατάσταση.
6. Ο (έκαστος) ̟ροµηθευτής είναι υ̟οχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα
Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και να καλύ̟τει τις
ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώ̟ων του κατά ̟ροτεραιότητα σε ̟εριόδους
α̟εργιών.
7. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου του
Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, να ̟αρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα
α̟ό σχετικό αίτηµα του ̟ροµηθευτή ̟ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του
συµβατικού χρόνου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης δεν είναι
µεγαλύτερος α̟ό τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου
οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ιοικητικό Συµβούλιο), µετά α̟ό
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να ̟αρατείνεται µέχρι του 1/2
αυτού. Το χρονικό διάστηµα α̟ό την υ̟οβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού
χρόνου ̟αράδοσης, δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο α̟ό το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού
χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, οι ̟οσότητες των ̟ροϊόντων δεν
̟αραλαµβάνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της α̟όφασης σχετικά
µε αιτηθείσα ̟αράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του ̟ροµηθευτή υ̟οβλήθηκε έγκαιρα. Ο
̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος σε ̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης
και δεν υ̟οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα ̟αράτασής του ή έληξε ο ̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να ̟αραδώσει τις ̟οσότητες των καυσίµων ή/και λι̟αντικών ή/και χηµικών
̟ρόσθετων.
8. Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί το Φορέα ̟ροµήθειας, το χώρο υ̟οδοχής
των ̟ροϊόντων και την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα ̟ου ̟ροτίθεται να
̟αραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν η
ηµέρα και ώρα ̟αράδοσης είναι ορισµένη και τακτή.
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9. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των ̟ροϊόντων όλων των Τµηµάτων Προµήθειας
µ̟ορεί µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου του Φορέα Προµήθειας (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή
∆ιοικητικό Συµβούλιο) να µετατίθεται, µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας
του ∆ιαγωνισµού. Μετάθεση γίνεται σε ̟ερί̟τωση σοβαρότατων λόγων ̟ου συνιστούν
αντικειµενική αδυναµία εµ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε
̟ερι̟τώσεις ̟ου συντρέχουν λόγοι ̟ου συνιστούν ανωτέρα βία. Στις ̟ερι̟τώσεις
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - ̟αράδοσης, δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 27: Κυρώσεις
1. Για κάθε γενικά ̟αράβαση α̟ό τον ̟ροµηθευτή, για ̟αράβαση των όρων της
σύµβασης ό̟ως καθορίζονται α̟ό αυτή και για συµ̟εριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά
ήθη και τις αρχές της καλής ̟ίστης µε α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου (Οικονοµική
Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Χανίων ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Προµήθειας), κατό̟ιν
γνωµοδότησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στο Ν. 2286/95, και στην υ̟. αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργική Α̟όφαση «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», δηλαδή η
σύσταση, ̟ρόστιµο, κήρυξη έκ̟τωτου α̟ό όλη τη σύµβαση.
2. Εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση.
α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα, ή κά̟οια εξ’ αυτών, ̟ροϊόντα ̟αραδοθεί/ουν ή
αντικατασταθεί/ουν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ό̟ως διαµορφώθηκε µε
τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, εκτός
των τυχόν ̟ροβλε̟οµένων, κατά ̟ερί̟τωση, κυρώσεων ε̟ιβάλλεται και ̟ρόστιµο
̟ου υ̟ολογίζεται ως εξής:
i. Για καθυστέρηση, ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν
υ̟ερβαίνει το 1/2 του µέγιστου ̟ροβλε̟όµενου, α̟ό το άρθρο 27 της
̟αρούσας,

χρόνου

̟αράτασης,

ε̟ιβάλλεται

̟ρόστιµο

2,5%

ε̟ί

της

συµβατικής αξίας της ̟οσότητας του κάθε είδους ̟ου ̟αραδόθηκε
εκ̟ρόθεσµα. Εάν κατά τον υ̟ολογισµό του µισού του χρόνου ̟αράτασης
̟ροκύ̟τει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
ii. Για καθυστέρηση, ̟ου υ̟ερβαίνει το 1/2 του ̟αρα̟άνω χρονικού
διαστήµατος, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της
̟οσότητας του κάθε είδους ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα.
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β. Τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση, ̟οσοστά ̟ροστίµων υ̟ολογίζονται στη
συµβατική αξία του ̟ροϊόντος ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α.
3. Εφόσον µε την α̟όφαση κήρυξης του ̟ροµηθευτή ως εκ̟τώτου, ̟αρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να ̟αραδώσει τα ̟ροϊόντα µέχρι την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας
του διαγωνισµού ̟ου διενεργείται εις βάρος του, ε̟ιβάλλεται συνολικά ̟ρόστιµο για
εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ίσο µε ̟οσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα α̟ό την
ηµεροµηνία ̟αράδοσης µέσα στο ̟αρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην ̟ερί̟τωση αυτή
ισχύουν και τα αναφερόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. Εάν ο έκ̟τωτος ̟αραδώσει τα
̟ροϊόντα, ο διαγωνισµός ή τα α̟οτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε α̟όφαση του
αρµόδιου οργάνου, ύστερα α̟ό την οριστική ̟αραλαβή των ̟ροϊόντων.
4. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής
̟οσότητας των ̟ροϊόντων, µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού , µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε
άλλα ̟ου να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου
ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Εάν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ̟οσότητα των
̟ροϊόντων ̟ου α̟ορρίφθηκε µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.
5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου καθυστερήσει ο Προµηθευτής να ̟αραδώσει τα είδη ή
̟αραλείψει να ̟άει ορισµένα ή δεν τα ̟αραδώσει καθόλου ή σε ̟ερί̟τωση οριστικής
α̟όρριψης των ειδών και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα ̟ροθεσµία τότε ο Φορέας
Προµήθειας µ̟ορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα ̟ροϊόντα α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο
ο̟ότε η τυχόν ε̟ι̟λέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου
εµ̟ορίου της αγοράς καθώς και άλλη ̟ρόσθετη δα̟άνη ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την αιτία
αυτή, βαρύνουν τον Προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του.
6. Εφόσον α̟ό τη χρήση του ακατάλληλου ̟ροϊόντος ε̟ήλθε φθορά στο
µηχανολογικό εξο̟λισµό και στα µηχανήµατα του Φορέα Προµήθειας, ο ̟ροµηθευτής
υ̟οχρεούνται να αναλάβει όλες τις δα̟άνες α̟οκατάστασης της βλάβης ̟ου ̟ροξένησε α̟ό
το ακατάλληλο ̟ροϊόν. Ε̟ι̟λέον, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου µ̟ορεί να του
ε̟ιβληθεί ̟ρόστιµο, το ο̟οίο οφείλει να καταβάλει ως α̟οζηµίωση ̟ρος το Φορέα
Προµήθειας για τη βλάβη ̟ου ̟ροκάλεσε. Αν ο ̟ροµηθευτής δεν καταβάλει το ̟ρόστιµο
κηρύσσεται έκ̟τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ̟ειες.
7. Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου, γίνεται µε ̟αρακράτηση α̟ό το ̟οσό ̟ου έχει να
λαµβάνει ο ̟ροµηθευτής ή σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση
κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν καταθέσει το
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α̟αιτούµενο ̟οσό. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών το ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα µέλη της ένωσης.
8. Οι ̟αρα̟άνω κατά του ̟ροµηθευτή/ών κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση
δίωξης εφόσον η ̟αράβαση α̟οτελεί ̟αράλληλα και αξιό̟οινο αδίκηµα ό̟ως και για κάθε
άλλη αξίωση των φορέων κατά του ̟ροµηθευτή για ο̟οιοδή̟οτε νόµιµο λόγο και αν
̟ροκύψει.

ΑΡΘΡΟ 28: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
1. Ο ̟ροµηθευτής ̟ου δεν ̟ροσέρχεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε να
υ̟ογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση
̟ου έγινε στο όνοµα του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτή, µε α̟όφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την
σύµβαση, εφόσον δεν ̟αρέδωσε τις ̟οσότητες των ̟ροϊόντων ή δεν τηρήθηκαν όσα
̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 25 και 26 της ̟αρούσας ή αν καταστεί υ̟ότρο̟ος µε την
̟ροµήθεια ακατάλληλων ̟ροϊόντων, µε όλες τις νόµιµες συνέ̟ειες.
3. Κατά τα λοι̟ά σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος
ε̟ιβάλλονται σ΄ αυτόν, οι κυρώσεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υ̟. αριθµ.
11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
4. Ο ̟ροµηθευτής δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση, όταν: α. Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή ̟αραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

ΑΡΘΡΟ 29: Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις.
1. Η αξία της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται α̟ό
έκαστο Φορέα Προµήθειας µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, µετά των σχετικών δικαιολογητικών ̟ληρωµής τα ο̟οία
είναι:
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α) Τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή (στην ̟ερί̟τωση ̟ου αφορά ̟ροµήθεια υγρών
καυσίµων, το τιµολόγιο ̟ρέ̟ει να είναι θεωρηµένο α̟ό τη ∆/νση Ανά̟τυξης τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, µε τη µέση τιµή λιανικής των
̟ροϊόντων,

την

ηµεροµηνία

̟αράδοσης),

̟ου

να

αναφέρει

την

ένδειξη

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, και, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ροµηθευτή.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής & ̟οιοτικής ̟αραλαβής (ή σε ̟ερί̟τωση
αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, θεωρηµένο α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στην
α̟οθήκη του Φορέα Προµήθειας ό̟ως ορίζεται στα άρθρα 29 και 36 της υ̟. αριθµ.
11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών
Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
γ) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας & Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ̟ερί µη οφειλής του ̟ροµηθευτή.
δ)Βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων ̟ρωτότυ̟η ή α̟λό
αντίγραφο αυτής ̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο
βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων και µετά την ολοκλήρωση όλων των α̟αιτούµενων α̟ό
την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.
Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται, κατά ̟ερί̟τωση ανάλογα µε το
Φορέα Προµήθειας και το ̟ροµηθευόµενο είδος, στις εξής κρατήσεις:
i.

υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ̟οσοστό 0,10% η ο̟οία
κράτηση υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων για
κάθε αρχική, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατική σύµβαση αξίας άνω των 2500 ευρώ
(άρθρο 4 ̟αρ. 3 Ν 4013/11, ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αρ. 2β του άρθρου
238 του Ν 4072/2012),

ii. φόρου εισοδήµατος καυσίµων σε ̟οσοστό 1% ή φόρου εισοδήµατος ̟ροµηθειών 4 %
(κατά ̟ερί̟τωση),
iii. υ̟έρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΕΑ∆Υ ̟οσοστό 1,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού (κατά
̟ερί̟τωση),
iv. υ̟έρ ΤΑ∆ΚΥ –ΤΠ∆Υ ̟οσοστό 0,5%, λόγω διενέργειας διαγωνισµού (κατά
̟ερί̟τωση),
[Σηµείωση: Στις ̟ροµήθειες καυσίµων κίνησης των υ̟ηρεσιακών οχηµάτων οι
κρατήσεις υ̟έρ των ασφαλιστικών ταµείων -iii και iv - ε̟ιβαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή (άρθρο 6 ̟αρ. 15 ν. 4071/2012).]
καθώς και ό̟οιες άλλες νόµιµες κρατήσεις ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου.
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Οι ̟αρα̟άνω κρατήσεις υ̟ολογίζονται κάθε φορά ε̟ί της καθαρής αξίας των τιµολογίων.
2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την
αναθέτουσα αρχή (Φορέας ̟ροµήθειας) τριάντα (30) ηµέρες µετά την υ̟οβολή του
τιµολογίου ̟ώλησης, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου
Πρώτο, ̟αράγραφος Ζ: ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές
συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον συµβασιούχο, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για
την καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 30: Λύση - Καταγγελία Σύμβασης
Έκαστος Φορέας Προµήθειας δικαιούται να καταγγείλει τις Συµβάσεις, σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό
τις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, δεν υλο̟οιούν την σύµβαση µε τον
τρό̟ο ̟ου ορίζεται σε αυτή, ̟αρά την ̟ρος τούτο όχληση της υ̟ηρεσίας,
β) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, εκχωρούν τη σύµβαση ή αναθέτουν
εργασίες υ̟εργολαβικά χωρίς την άδεια του Φορέα Προµήθειας,
γ) ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή οι ανάδοχοι ̟ροµηθευτές, ̟τωχεύσουν ή τεθούν υ̟ό
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή γίνουν ̟ράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης σε βάρος τους, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των ̟εριουσιακών τους
στοιχείων,
δ) εκδίδεται τελεσίδικη α̟όφαση κατά του αναδόχου ̟ροµηθευτή ή των αναδόχων
̟ροµηθευτών για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του ε̟αγγέλµατος τους ή για κά̟οιο
α̟ό τα οικονοµικά εγκλήµατα, και
ε) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση, στην ο̟οία, ο ανάδοχος ̟ροµηθευτής ή και οι ανάδοχοι
̟ροµηθευτές ̟αραβιάζουν και αθετούν όρους της σύµβασης ̟ου υ̟ογράφηκε µε τους
φορείς ̟ροµήθειας, καθώς και στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 31:Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Λόγω του ύψους της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης η νοµιµότητα της ̟αρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υ̟ό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για το σκο̟ό του ελέγχου ο ∆ήµος θα υ̟οβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο ή/και
Ε̟ίτρο̟ο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα
και τα στοιχεία καθώς και ανυ̟όγραφα τα σχέδια των συµβάσεων. Εάν ο έλεγχος α̟οβεί
αρνητικός για κά̟οιο σχέδιο σύµβασης, η αντίστοιχη σύµβαση δεν θα υ̟ογραφεί, χωρίς να
̟ροκύ̟τει ουδέν δικαίωµα α̟οζηµίωσης ̟ρος τους υ̟οψήφιους αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 32: Διαφορές διακήρυξης – θεσμικού πλαισίου
1. Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην ̟αρούσα διακήρυξη ή έχει ασάφεια ισχύουν οι
διατάξεις του ̟.δ. 60/2007, του ν. 2286/1995, της µε αρ. 11389/23-3-1993 Υ̟ουργικής
Α̟όφασης

«Ενιαίος

Κανονισµός

Προµηθειών

Οργανισµών

Το̟ικής

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του ν. 3852/2010 ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 33: Δημοσιότητα της Διακήρυξης- Δαπάνες
1. Περίληψη της ̟αρούσας διακήρυξης α̟οστάλθηκε 05/08/2014 στο τεύχος των
δηµοσίων συµβάσεων (TED) της Ε̟ίσηµης Εφηµερίδας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, θα
α̟οσταλθεί στις 06/08/2014 στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως, καθώς ε̟ίσης, σύµφωνα µε το ν. 3548/2007, θα α̟οσταλθεί στις
11/08/2014 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες

και µια εβδοµαδιαία

εφηµερίδες του Νοµού Χανίων, εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου.
Περίληψη της ̟αρούσας Προκήρυξης έχει α̟οσταλεί σε ε̟ιµελητήρια και λοι̟ούς
φορείς.
Ε̟ίσης, ̟ερίληψη της ̟αρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο κατάστηµα του
∆ήµου Χανίων και στα γραφεία έκαστου Νοµικού Προσώ̟ου, στην ιστοσελίδα
www.chania.gr και στο διαδικτυακό τό̟ο et.diavgeia.gov.gr.
Ε̟ίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιµο και
το ̟λήρες κείµενο των συµβατικών τευχών της ̟αρούσας.
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2. Τα έξοδα δηµοσίευσης της ̟ερίληψης της ∆ιακήρυξης στον ελληνικό τύ̟ο, τα
κηρύκεια και τα λοι̟ά έξοδα της δηµο̟ρασίας, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, βαρύνουν και θα
καταβάλλονται σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟ό τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων ̟αραστατικών,
σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, ό̟ως ισχύει. ∆εν είναι
δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη α̟αίτηση του ̟ροµηθευτή για ε̟ι̟λέον καταβολή
α̟οζηµιώσεως σ' αυτόν για τις ̟αρα̟άνω δα̟άνες. Ε̟ειδή στη ∆ιακήρυξη, καθώς και στην
̟ερ. β της ̟αρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους
να καταθέσουν ̟ροσφορά σε µία οµάδα (Τµήµα) ή ̟ερισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες
(Τµήµατα) του ∆ιαγωνισµού, οι δα̟άνες των δηµοσιεύσεων θα ε̟ιµερίζονται ̟οσοστιαία,
ανάλογα µε την αξία του αρχικού ̟ροϋ̟ολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού ̟ου
κατακυρώθηκε στον κάθε ένα ̟ροµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε ότι, την υ̟οχρέωση
της δα̟άνης για ∆ηµοσίευση στα Τµήµατα του διαγωνισµού ̟ου δεν υ̟άρξει ανάδοχος, θα
την έχει ο ∆ήµος Χανίων.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες
των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και
νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού» µέσω ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε
σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει
α̟ό το ̟ροσφερόµενο µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα
και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα υγρο̟οιηµένα καύσιµα (υγραέριο), τα λι̟αντικά έλαια και
χηµικά ̟ρόσθετα.

Συµ̟ληρώνεται ανάλογα µε το Τµήµα Προµήθειας για το ο̟οίο υ̟οβάλλεται ̟ροσφορά

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Της ε̟ιχείρησης …………..……………………………………………………………………….…………,
έδρα: ∆ήµος ………..….….……., οδός …………….……..….….……………...…………., αριθµός …….………,
τηλέφωνο: …….……..……………….….…..…., τηλεοµοιότυ̟ο (fax): ………….………………..……………..
Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τµήµα 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
Παρατηρήσεις
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 2: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Ελ.
Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 3: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Νέας
Κυδωνίας (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

1

Τµήµα 4: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
Παρατηρήσεις
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 5: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 6: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
Παρατηρήσεις
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 7: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης & Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 8: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Παρατηρήσεις

Πετρέλαιο
θέρµανσης

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τµήµα 10: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
α/α
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Παρατηρήσεις

Πετρέλαιο θέρµανσης

Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 11: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή A’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV:
09100000-0: 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
Παρατηρήσεις
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 12: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV:
09100000-0: 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

3

Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ
Τµήµα 13: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη (CPV: 09100000-0:
09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5)
α/α
Είδος

Προσφερόµενη Προδιαγραφή

(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

Τµήµα 14: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 624,75€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 143,69€, σύνολο 768,44€.
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
α/α
Είδος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

Λι̟αντικό
Πετρελαιοκινητήρων1.
Βενζινοκινητήρων,
SAE: 15W-40.

2.

Βαλβολίνη Νο 75W-90,
API GL5.

3.

Υγρό φρένων τύ̟ου
DOT 4- SAE J 1703.

Αντιψυκτικό,
αντιθερµικό και
4. αντισκωριακό
συµ̟υκνωµένο υγρό (12°C µέχρι +104°C).

4

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 15: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Παρατηρήσεις

Πετρέλαιο θέρµανσης

Φορέας Προµήθειας: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων
Τµήµα 18: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super (CPV:
09100000-0: 09132100- 4, 09132200-5, 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Βενζίνη αµόλυβδη

2

Πετρέλαιο θέρµανσης

3

Βενζίνη Super
(µολυβδούχος)

Τµήµα 19: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Παρατηρήσεις

Λι̟αντικά - Λάδι
SAE 30 για λί̟ανση
χορτοκο̟τικού.

Τµήµα 20 ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Υγρο̟οιηµένα καύσιµα (CPV: 09100000-0: 09122000-0)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Υγρο̟οιηµένο
καύσιµο (µίγµα
̟ρο̟ανίουβουτανίου) σε Φιάλες
καθαρού βάρους 10 kg.

5

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 21: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη– ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων (CPV:
09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Τµήµα 22: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5)
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία,
Παρατηρήσεις
̟ροδιαγραφές ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3

Βενζίνη Super
(µολυβδούχος)

Τµήµα 23: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική Ενότητα Ελ
Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 68.413,56€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 15.735,12€, σύνολο 84.148,68€.
α/α
Είδος
Προσφερόµενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία ̟αρασκευής, εµ̟ορική ονοµασία, ̟ροδιαγραφές
Παρατηρήσεις
̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος, κ.λ̟.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3

Βενζίνη Super
(µολυβδούχος)

6

(Ηµεροµηνία) ……./……/………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοµατε̟ώνυµο –υ̟ογραφή - σφραγίδα)

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης
Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213-41778, Fax: 28210-93300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης
Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213-41778, Fax: 28210-93300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για
τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις ανάγκες κίνησης και συντήρησης των οχημάτων
και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του: Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Χανίων, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα
μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.061.226,17€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 244.082,02€, σύνολο
1.305.308,19€. Η προμήθεια χωρίζεται σε 23 τμήματα. Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15%
σε ένα τμήμα εκ των είκοσι τριών, ποσού 3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 738,23€, σύνολο 3.947,93€, ήτοι ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι: 1.064.435,87 €
πλέον 23% Φ.Π.Α.: 244.820,25€, σύνολο 1.309.256,12€.
Η προμήθεια χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τμήμα 1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Χανίων .
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 279.629,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 64.314,79€, σύνολο 343.944,29€.
Τμήμα 2: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.314,81 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 992,41 €, σύνολο 5.307,22 €.
Τμήμα 3: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 66.297,98, πλέον Φ.Π.Α 23%:15.248,54 € ,σύνολο 81.546,52 €.
Τμήμα 4: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Θερίσου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.649,74 € ,πλέον Φ.Π.Α 23% :1.299,44 €, σύνολο 6.949,18 €.
Τμήμα 5: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Σούδας.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.263,02€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 1.210,50 €, σύνολο 6.473,52 €.
Τμήμα 6: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Κεραμιών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.637,19 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 836,55 €, σύνολο 4.473,74 €.
Τμήμα 7: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 49.711,19 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 11.433,57 €, σύνολο 61.144,76 €.
Τμήμα 8: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρμανσης.
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.508,04€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.486,85 €, σύνολο 23.994,89 €.
Τμήμα 9: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Λιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 20.312,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.671,76 €, σύνολο 24.983,76 €.
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τμήμα 10: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.445,25€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 7.922,41 €, σύνολο 42.367,66 €.
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Τμήμα 11: Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23% : 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €.
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Τμήμα 12: Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €.
Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Τμήμα 13: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 36.121,70 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 8.307,99 €, σύνολο 44.429,69€.
Τμήμα 14: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ – Λιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 624,75 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 143,69 €, σύνολο 768,44€.
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Τμήμα 15: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.467,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 1.257,53 €, σύνολο 6.725,03 €.
Τμήμα 16: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – Λιπαντικά αυτοκινούμενων (οχημάτων & μηχανημάτων έργου).
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 12.667,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 2.913,41 €, σύνολο 15.580,41 €.
Τμήμα 17: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – Λιπαντικά μηχανολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 21.398,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.921,54 €, σύνολο 26.319,54 €.
Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως και κατά 15% του αρχικού προϋπολογισμού,
ήτοι ποσού 3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 738,23€, σύνολο 3.947,93€. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι: 24.607,70€ πλέον 23%
Φ.Π.Α.: 5.659,77€, σύνολο 30.267,47€.
Τμήμα 21: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη– Δημοτική Ενότητα Χανίων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 41.823,72€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 9.619,46€, σύνολο 51.443,18€.
Τμήμα 22: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super – Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 26.522,40€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 6.100,15€, σύνολο 32.622,55€.
Τμήμα 23: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super– Δημοτική Ενότητα Ελ Βενιζέλου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 68.413,56€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 15.735,12€, σύνολο 84.148,68€.
Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Τμήμα 18: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 30.386,30 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 6.988,85 €, σύνολο 37.375,15 €.
Η προμήθεια αφορά το έτος 2014, καθώς κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο υλοποιείται σύμβαση η
οποία έχει ισχύ έως τις 10/01/2014. Ο Φορέας προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την
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προμήθεια για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα, από την ως άνω προβλεπόμενη, κατά ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Τμήμα 19: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Λιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250,80 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 57,69 €, σύνολο 308,49€.
Τμήμα 20: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων – Υγροποιημένα καύσιμα.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 731,71 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 168,29 €, σύνολο 900,00 €.
Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των έξι (6)
νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα
υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.
Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών στην παρούσα Μελέτη είναι ενδεικτικές. Έκαστος
Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό
προμήθεια ειδών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το
σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τα
Τμήματα που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη
και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παράδοση των προϊόντων προς προμήθεια θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, στις
εγκαταστάσεις κάθε Φορέα Προμήθειας ή/και στις εγκαταστάσεις του/των αναδόχου/χων και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές -και στη διακήρυξη- ανά Τμήμα της Προμήθειας, ενώ η εκφόρτωση θα
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.
Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο
Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012), την
ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010), την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), την ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007),
την ΚΥΑ 356/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ 1415/Β/2006), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ
1730/Β'/2001), την ΚΥΑ 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003), την ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003), την ΚΥΑ
284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), όπως ισχύουν, και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια.
Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) πρέπει να έχουν τις
προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και να είναι σύμφωνα
με την ΚΥΑ 300/2005-2006 (ΦΕΚ 1483/Β/2006).
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ Α) τεχνικής
προδιαγραφής (Π.Δ. 334/1994) όπως ισχύει και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004
«Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης» / ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές
βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ
570Β΄/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών
του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα ελαιολιπαντικά - γράσα οχημάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122 Β 2001). H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 9001: 2008.
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Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Φορείς Προμήθειας) διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα
στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη.
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (υγρά καύσιμα) και τη χαμηλότερη συνολικά τιμή
(υγραέριο, λιπαντικά έλαια και διάλυμα ουρίας 32.5% κ.ο. /AdBlue /AUS 32). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης,
εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει έκαστο Φορέα Προμήθειας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α 19), τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007), της υπ’αρ. 11389/23-3-1993
Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)», του ν.
3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 4
της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 240 της 12/12/2012 και
κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) για την πραγματοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από τους οικείους Δήμους.
Η προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Οι προσφορές θα περιέχουν
πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων και τις τεχνικές
προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών προϊόντων προς προμήθεια, ώστε να είναι δυνατή η
αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στη διακήρυξη.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών (ή προγραμματισμών) εξόδων
ετών 2013 και 2014 του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους έκαστου Φορέα προμήθειας.
Χανιά, 24 Οκτωβρίου 2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Διονύσης Παρασκάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χρήστος Γιακουμάκης
Δ/ντης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Καθαριότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης
Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213-41778, Fax: 28210-93300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
1. Γενικά Στοιχεία
Η μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο
θέρμανσης και υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) - CPV: 09100000-0),
λιπαντικών (CPV: 09200000-1) και διαλύματος ουρίας 32.5% κ.ο. /AdBlue /AUS 32 (CPV: 24900000-3) για τις
ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των
Νομικών Προσώπων του (Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Σχολική
Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων,
Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
(ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), Δημοτικό Γηροκομείο
Χανίων) και με κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τους στο
Ν. Χανίων για τα υγρά καύσιμα και β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά, τα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο
– μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) και το διάλυμα ουρίας 32.5% κ.ο. /AdBlue /AUS 32.
Η προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.061.226,17 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίζεται σε
είκοσι τρία (23) Τμήματα ανά φορέα προμήθειας (1.Δήμος Χανίων, 2.Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), 3.Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 4.Σχολική
Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 5. Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου
Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ), 6.Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) και 7. Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων), κατ’ ομάδα ειδών και χωρικά.
Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% σε ένα τμήμα εκ των είκοσι τριών (α/α τμήματος: 17),
ποσού 3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 738,23€, σύνολο 3.947,93 €, ήτοι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι: 1.064.435,87€, πλέον 23% Φ.Π.Α.:
244.820,25€, ήτοι σύνολο 1.309.256,12€.
Η προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των έξι (6) νομικών του
προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν
από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι
ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες
ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.
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2. Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών
2.1 Υγρά καύσιμα.
Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς
προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών
Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του
Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β
501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ
30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.
Επίσης:
α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές Υπ. Αποφάσεις
467/2002 (ΦΕΚ Β 1531/2003) και 468/2002 (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 (ΦΕΚ Β 1736/2007), όπως
ισχύουν, και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

2.2 Υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου).
Τα προσφερόμενα υγροποιημένα καύσιμα (Προπάνιο και Βουτάνιο) πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
πού αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006), εμφιαλωμένα σε φιάλες (κατακόρυφα μεταλλικά
δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 10kg.
Ειδικότερα, το προϊόν θα είναι μίγμα προπανίου-βουτανίου (Π-Β) του εμπορίου (μίγμα υδρογονανθράκων
προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες η ζητούμενη πτητικότητα είναι ενδιάμεση
μεταξύ της πτητικότητας του προπανίου και αυτής του βουτανίου). Το προϊόν θα αποτελείται από Προπάνιο του
εμπορίου (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το
επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή πτητικότητα - το Προπάνιο εμπορίου περιέχει κυρίως προπάνιο και/ή
προπένιο) και Βουτάνιο του εμπορίου (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις
εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή πτητικότητα - το Βουτάνιο εμπορίου
περιέχει κυρίως βουτάνιο και/ή βουτένιο).

2.3 Λιπαντικά και Χημικά Πρόσθετα.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ Α) τεχνικής
προδιαγραφής (Π.Δ. 334/1994) όπως ισχύει και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004
«Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης» / ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές
βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ
570Β΄/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών
του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα ελαιολιπαντικά - γράσα οχημάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα
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στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122 Β 2001). H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 9001: 2008.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό (επικυρωμένο αντίγραφο) διεθνώς
αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης πετρελαιοειδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
(ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.), από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τις
ζητούμενες προδιαγραφές.
Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρία παραγωγής- δοχεία, τα οποία
δοχεία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την
ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς
εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και
οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία
με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας.
Το μέγεθος της επιθυμητής συσκευασίας ανά είδος αναφέρεται κατωτέρω ανά Φορέα Προμήθειας και Τμήμα.
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής με όλες τις
πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του κάθε προσφερόμενου υλικού. Επιπρόσθετα η
προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (ΜSDS) για κάθε προϊόν.
Το έκαστο προϊόν θα μπορεί να αποθηκευθεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για ένα (1) χρόνο με
εξαίρεση το προϊόν AD BLUE / AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του AdBlue είναι δώδεκα (12)
μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25oC), το οποίο θα παραδοθεί τμηματικά και έκαστη παρτίδα
προϊόντος πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή του.
Οι προδιαγραφές ανά είδος είναι οι ακόλουθες:
Λιπαντικά αυτοκινούμενων (οχημάτων & μηχανημάτων έργου) και φορητών μηχανημάτων
i.

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4,
Ε2.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50
API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2 - προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.

ii.

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 προδιαγραφών τουλάχιστον
API: CΙ4/SL, ACEA: A3/B3, A3/B4, E7.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 15W40. Προδιαγραφών τουλάχιστον API: CF4, ACEA: A3/B3, A3/B4, E7 - προτιμητέα αυτά με ένδειξη
υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.

iii. Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40, API: Cl-4, ACEA: E4/E7.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W-40, κατηγοριοποίηση
κατά API: Cl-4 ACEA: E4/E7, προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.
iv. Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (ενδεικτικού τύπου JCB Special Gear Oil
HP Plus) API GL-4.
Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (ενδεικτικού τύπου-ισοδύναμα με JCB Special
Gear Oil HP Plus) API GL-4, Alison C4, Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB.
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v. Βαλβολίνη Νο 80W-90, API GL4.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 80W-90 και
κατηγοριοποίηση API GL4.
vi. Βαλβολίνη Νο 85W-90, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 85W-90 και
κατηγοριοποίηση API GL5.
vii. Βαλβολίνη Νο 85 W -140, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 85W-140 και
κατηγοριοποίηση API GL5.
viii. Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) συνθετικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE
75W-90 και κατηγοριοποίηση API GL5.
ix. Γράσο με βάση λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.
Προδιαγραφές: NLGI-2, DIN 51825 ή 51502, KP 2K-30 ή ΚΡ2Ρ-30.
x. Υγρό φρένων τύπου L.H.M.
Ειδικό υγρό για το υδραυλικό σύστημα των φρένων συστήματος διεύθυνσης ανάρτησης & αμορτισέρ
αυτοκινήτων PSA - ISO 7308, PSA B71 2710 (Peugeot, Citroën).
xi. Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.
Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και
αμπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J-1703.
xii. Λάδι ΣΑΣΜΑΝ ισοδύναμο/τύπου ATF GM DEXRON ΙΙΙ.
100% συνθετικό λάδι /υδραυλικό λιπαντικό για συστήματα αυτόματης μετάδοσης και υδραυλικούς
συμπλέκτες τύπου DEXRON ΙΙΙ της General Motors ή ανάλογου τύπου.
xiii. Λάδι ισοδύναμο/τύπου JCB HP 15.
Λάδι τύπου JCB HP 15 ή ανάλογου τύπου. Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 3 HVLP.
xiv. Λάδι ΣΑΣΜΑΝ ισοδύναμο/τύπου JCB W10.
Λάδι σασμάν Μηχανήματος Έργου τύπου JCB SAE 10 ή ανάλογου τύπου.
xv. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και
πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές,
αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
/ εγκρίσεις DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12.
xvi. Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό συμπυκνωμένο υγρό (-12°C μέχρι +104°C).
Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές,
για να παρέχει προστασία τουλάχιστον από -12°C μέχρι 104°C. (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται
αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTMD3306, SAE J1034.
xvii. Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού.
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W για λίπανση αλυσίδας φορητού
ξυλοκοπτικού μηχανήματος.
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xviii. Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες.
Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη με καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα).
xix. Λάδι SAE 30 για λίπανση χορτοκοπτικού.
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 30 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού
μηχανήματος.
xx. AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας 32,5% κ.ο.).
AdBlue: υγρό προϊόν υψηλής καθαρότητας, άχρωμο, το οποίο παράγεται συνθετικά από διάλυμα
ουρίας 32,5%, κατασκευασμένο κατά DIN 70070. Χρησιμοποιείται για τη χημική μετατροπή των
βλαβερών οξειδίων του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατμό με
σκοπό την μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου Euro 4 και Euro 5, βαρέων
οχημάτων. Καθώς η συνολική μέση διάρκεια ζωής του AdBlue είναι 12 μήνες σε βέλτιστες συνθήκες
αποθήκευσης (~T = 25oC), το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να έχει ημερομηνία
παραγωγής το μέγιστο έως δύο μήνες πριν την παράδοσή του.
Λιπαντικά μηχανολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.
xxi. Γράσο βάσης λιθίου για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων, με αντιοξειδωτικά, υψηλής πίεσης.
Γράσο βάσης λιθίου για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων, με αντιοξειδωτικά, υψηλής πίεσης. Καλύπτει τις
προδιαγραφές ΝLGI consistency 3, cone penetration 220- 250°C. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 100
mm2/s, θερμοκρασίας λειτουργίας έως 125° C τουλάχιστον.
Ενδεικτικός εμπορικός τύπος: SHELL GADUS S2 V100 3 ή ισοδύναμο.
xxii. Γράσο για φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος FLOTWEG Z4D: FUCHS REΝΟLIT HLT2.
Γράσο για φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος FLOTWEG Z4D: FUCHS REΝΟLIT HLT2 ή άλλης
εμπορικής ονομασίας εγκεκριμένο από την εταιρία κατασκευής για το ίδιο μηχάνημα.
xxiii. Λάδι υψηλής πίεσης για την λίπανση μειωτήρων βαρέων εφαρμογών.
Λάδι υψηλής πίεσης για τη λίπανση μειωτήρων βαρέων εφαρμογών. Καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO
12925-1 Type CKD, DIN 51517-Part 3 (CLP). Εγκρίσεις: Agma EP 9005-EO2, US Steel 224, κινηματικό
ιξώδες στους 40°C, 220 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL OMALA S2 G 220 ή ισοδύναμο..
xxiv. Λάδι για τη λίπανση μειωτήρων βαρέων εφαρμογών.
Καλύπτει τις προδιαγραφές : ISO 12925-1 Type CKD, DIN 51517-Part 3 (CLP). Εγκρίσεις: Agma EP
9005-EO2, US Steel 224 Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 150 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL OMALA
S2 G 150 ή ισοδύναμο.
xxv. Λάδι για αεροσυμπιεστές.
Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51517-1 –type CL. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 220 mm2/s.
Ενδεικτικός τύπος: SHELL MORLINA S2 B 220 ή ισοδύναμο.
xxvi. Λάδι υδραυλικό.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51524 Part 2 HLP TYPE.
Εγκρίσεις: Eaton Vickers M-2950 S, Denison HF0/HF2, AFNOR NF-E 48- 603. Κινηματικό ιξώδες στους
40°C, 46 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL TELLUS S2 M 46 ή ισοδύναμο.
xxvii. Λάδι για κομπρεσέρ αέρα.
Καλύπτει τις προδιαγραφές : ISO 6743-3Α DAA. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 100 mm2/s.
Ενδεικτικός τύπος: SHELL CORENA S2 P 100 ή ισοδύναμο.
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xxviii. Λάδι για γεννήτρια πετρελαίου SAE 30.
Λάδι για γεννήτρια πετρελαίου SAE 30: βαθμού ιξώδους 30. Εγκρίσεις: MAN 270, MB 228, MTU CAT.1,
APΙ CF. Ενδεικτικός τύπος: SHELL RIMULA R3+30 ή ισοδύναμο.
xxix. Λάδι για φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68. Εγκρίσεις: Εaton Vickers M- 2950 S, Eaton Vickers I-286
s, Denison Hydraulics HF0, HF1, HF2. Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP Type,
AFNOR NF-E 48-603. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 68 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL TELLUS S2
M68 ή ισοδύναμο.
xxx. Λάδι για μηχανή συμπαραγωγής θερμικής- ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.
Λάδι κατάλληλο για μηχανή συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοάεριο τύπου
medium ash (0.9-1%), SAE 40. Ενδεικτικός τύπος: MOBIL PEGASUS 710 ή SHELL MYSELLA S3 S40
ή ισοδύναμο.
Η ισοδυναμία -όπου απαιτείται- θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων που θα έχουν
εκδοθεί από την εταιρία παραγωγής του προϊόντος, από τα οποία θα προκύπτει ότι ικανοποιούν τις παραπάνω
προδιαγραφές.
Επισημαίνεται ότι για το είδος α/α: xxii, Γράσο για φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος FLOTWEG Z4D: FUCHS
REΝΟLIT HLT2, σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος διαφορετικής εμπορικής ονομασίας από το αναφερόμενο
απαιτείται να προσκομιστούν έγγραφα της εταιρίας FLOTWEG που αποδεικνύουν την καταλληλότητα του
προϊόντος για τους φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος Z4D.
Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις έκαστου Φορέα Προμήθειας, κατόπιν
υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία, και η εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των
προμηθευτή/των.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για το είδος α/α (xxi - Γράσο βάσης λιθίου για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων, με
αντιοξειδωτικά, υψηλής πίεσης), το σημείο παράδοσης είναι το αντλιοστάσιο εισόδου της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων (Φορέας προμήθειας ΔΕΥΑΧ), που βρίσκεται σε ύψος περίπου 10 μέτρα
από το έδαφος.
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3. Αναλυτικό αντικείμενο προμήθειας – Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Η προμήθεια, προϋπολογισμού 1.061.226,17€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.305.308,19€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και δικαιώματος προαίρεσης, χωρίζεται σε 23 Τμήματα και αφορά στην
προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και
υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) - CPV: 09100000-0), λιπαντικών (CPV:
09200000-1) και διαλύματος ουρίας 32.5% κ.ο. /AdBlue /AUS 32 (CPV: 24900000-3), ως αναλύονται
ακολούθως.
Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% σε ένα τμήμα εκ των είκοσι τριών (το Τμήμα 17),
ποσού 3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 738,23€, σύνολο 3.947,93€, ήτοι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι: 1.064.435,87€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 244.820,25€,
σύνολο 1.309.256,12€.
Οι κατωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, ανά Τμήμα και είδος, είναι ενδεικτικές.
Έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των
υπό προμήθεια ειδών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος / μέρη της προμήθειας, σύμφωνα με τα
Τμήματα που προβλέπονται κατωτέρω. Έκαστη προσφορά ανά Τμήμα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των
προβλεπόμενων προς προμήθεια ειδών στο Τμήμα αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
Η παράδοση των προϊόντων προς προμήθεια θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες
έκαστου Φορέα προμήθειας, στις εγκαταστάσεις κάθε Φορέα Προμήθειας ή/και στις εγκαταστάσεις του/των
αναδόχου/χων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, καθώς και στη διακήρυξη, ανά Τμήμα της
Προμήθειας, ενώ η εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Η συνολική προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών από το Δήμο Χανίων, είναι προϋπολογισμού 558.817,88€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα και λιπαντικά για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης
και χωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα, ως ακολούθως:

Τμήμα 1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 279.629,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 64.314,79€, σύνολο 343.944,29€.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
185.000
1,1951
221.093,50
2
Βενζίνη αμόλυβδη
40.000
1,4634
58.536,00
Σύνολο:
279.629,50
ΦΠΑ 23%:
64.314,79
Σύνολο με ΦΠΑ:
343.944,29
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.
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Τμήμα 2: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.314,81 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 992,41 €, σύνολο 5.307,22 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
με ΦΠΑ
1
Πετρέλαιο κίνησης
2.250
1,1951
2.688,98
2
Βενζίνη αμόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
Σύνολο:
4.314,81
ΦΠΑ 23%:
992,41
Σύνολο με ΦΠΑ:
5.307,22
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.
Τμήμα 3: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Νέας
Κυδωνίας
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 66.297,98€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 15.248,54 €, σύνολο 81.546,52 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
52.754
1,1951
63.046,31
2
Βενζίνη αμόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
Σύνολο:
66.297,98
ΦΠΑ 23%:
15.248,54
Σύνολο με ΦΠΑ:
81.546,52
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.
Τμήμα 4: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Θερίσου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.649,74 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 1.299,44 €, σύνολο 6.949,18 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
3.367
1,1951
4.023,90
2
Βενζίνη αμόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
Σύνολο:
5.649,74
ΦΠΑ 23%:
1.299,44
Σύνολο με ΦΠΑ:
6.949,18
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.
Τμήμα 5: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Σούδας
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.263,02€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 1.210,50 €, σύνολο 6.473,52 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
1.683
1,1951
2.011,35
2
Βενζίνη αμόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
Σύνολο:
5.263,02
ΦΠΑ 23%:
1.210,50
Σύνολο με ΦΠΑ:
6.473,52
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σούδας.
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Τμήμα 6: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Κεραμιών
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.637,19 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 836,55 € ,σύνολο 4.473,74 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
1.683
1,1951
2.011,35
2
Βενζίνη αμόλυβδη
1.111
1,4634
1.625,84
Σύνολο:
3.637,19
ΦΠΑ 23%:
836,55
Σύνολο με ΦΠΑ:
4.473,74
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιών.
Τμήμα 7: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 49.711,19 € , πλέον Φ.Π.Α 23%: 11.433,57 €, σύνολο 61.144,76 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
38.875
1,1951
46.459,51
2
Βενζίνη αμόλυβδη
2.222
1,4634
3.251,67
Σύνολο:
49.711,19
ΦΠΑ 23%:
11.433,57
Σύνολο με ΦΠΑ:
61.144,76
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.
Τμήμα 8: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.508,04 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.486,85 €, σύνολο 23.994,89 €.
Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών συνολικά για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Χανίων που
χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης (όπως: κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού, γήπεδο Μοναχής Ελιάς, παλαιά
Ηλεκτρική, πρώην Δημαρχείο Σούδας & Νέας Κυδωνίας).
α/α
1

Είδος
Πετρέλαιο θέρμανσης

Ποσότητα (L)
17.840

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€)
1,0935
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

Προϋπολογισμός (€)
19.508,04
19.508,04
4.486,85
23.994,89

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σε έκαστη εγκατάσταση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν
συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
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Τμήμα 9: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Λιπαντικά
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 20.312,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.671,76 €, σύνολο 24.983,76 €.
α/α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Είδος
Λιπαντικό ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ,
ACEA: A3/B4, Ε2.
Λιπαντικό πολύτυπο ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE:
20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2 προτιμητέα
αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.
Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40,
API: Cl-4, ACEA: E4/E7.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων με
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W-40,
κατηγοριοποίηση κατά API: Cl-4 ACEA: E4/E7,
προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –
SHPD.
Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης
ολίσθησης (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB
Special Gear Oil HP Plus) API GL-4.
Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης
ολίσθησης (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB
Special Gear Oil HP Plus) API GL-4, Alison C4,
Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB.
Γράσο με βάση λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για
ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.
Προδιαγραφές: NLGI-2, DIN 51825 ή 51502, KP 2K30 ή ΚΡ2Ρ-30. (σε kg)
Υγρό φρένων τύπου L.H.M.
Ειδικό υγρό για το υδραυλικό σύστημα των φρένων
συστήματος διεύθυνσης ανάρτησης & αμορτισέρ
αυτοκινήτων PSA - ISO 7308, PSA B71 2710
(Peugeot, Citroën).
Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.
Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για
την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και
αμπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J-1703.
Λάδι τύπου/ισοδύναμο JCB HP 15.
Λάδι τύπου JCB HP 15 ή ανάλογου τύπου.
Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 3 HVLP.
Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό
συμπυκνωμένο υγρό (-12°C μέχρι +104°C).
Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές,
για να παρέχει προστασία τουλάχιστον από -12°C
μέχρι 104°C. (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται
αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές /
εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTMD3306, SAE J1034.
Λάδι SAE 10W για λίπανση αλυσίδας
ξυλοκοπτικού.
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά
SAE 10W για λίπανση αλυσίδας φορητού
ξυλοκοπτικού μηχανήματος.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)

600

3,50

2.100,00

1000

4,50

4.500,00

600

5,80

3.480,00

400

4,20

1.680,00

100

8,94

894,00

100

5,50

550,00

100

8,94

894,00

395

3,20

1.264,00

1000

1,20

1.200,00
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(συνέχεια)

α/α

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)

Είδος

Λάδι μίξης πρωτογενές για δίχρονους κινητήρες.
10. Προδιαγραφές: 2 Τ mix πρωτογενές API TC (για μίξη
με καύσιμο-για φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα).
AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα
Επιλεκτικής Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας 32,5%
κ.ο.).
11.
Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να
έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο
μήνες πριν την παράδοσή του.

*η ποσότητα αναφέρεται σε μονάδα μέτρησης λίτρα (L),
εκτός εάν στην περιγραφή του είδους (στήλη Είδος)
ρητά αναφέρεται η επεξήγηση «σε Kg»

300

3,70

1.110,00

2200

1,20

2.640,00

Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

20.312,00
4.671,76
24.938,76

Τα ανωτέρω προϊόντα θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε συσκευασία (ή συνδυασμό συσκευασιών)
βαρελιού ή σύνθετης συσκευασίας ή/και μπιτονιού.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, στην εγκατάσταση του Αυτοκινητοστασίου Χανίων, κατόπιν συνεννόησης με
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
Επισημαίνεται ότι το προϊόν AD BLUE / AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του είναι δώδεκα (12)
μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25oC), θα παραδοθεί τμηματικά και έκαστη παρτίδα προϊόντος
πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή του.

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι προϋπολογισμού
42.367,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για ένα έτος από την
υπογραφή σύμβασης.
Τμήμα 10: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.445,25€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 7.922,41 €, σύνολο 42.367,66 €.
α/α

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ποσότητα (L)
31.500

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,0935
34.445,25
Σύνολο:
34.445,25
ΦΠΑ 23%:
7.922,41
Σύνολο με ΦΠΑ:
42.367,66

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (παιδικοί
σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης του φορέα εντός 24 ωρών.

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων των σχολικών ιδρυμάτων της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 201.750,75€
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για ένα έτος από την υπογραφή
σύμβασης.
Τμήμα 11: Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €.
α/α

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ποσότητα (L)
150.000

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,0935
164.025,00
Σύνολο:
164.025,00
ΦΠΑ 23%:
37.725,75
Σύνολο με ΦΠΑ:
201.750,75

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά συγκροτήματα) της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης του φορέα εντός 24
ωρών.

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων των σχολικών ιδρυμάτων της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 201.750,75€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για ένα έτος από την υπογραφή
σύμβασης.
Τμήμα 12: Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €.
α/α

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ποσότητα (L)
150.000

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,0935
164.025,00
Σύνολο:
164.025,00
ΦΠΑ 23%:
37.725,75
Σύνολο με ΦΠΑ:
201.750,75

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά στις διάφορες εγκαταστάσεις (σχολικά συγκροτήματα) της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης του φορέα εντός 24
ωρών.

Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Η συνολική προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων, καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων της Κοινωνικής Επιχείρησης Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) (Ν.Π.Ι.Δ.) είναι
προϋπολογισμού 45.198,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα και λιπαντικά για ένα έτος
από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε δύο τμήματα, ως ακολούθως.
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Τμήμα 13: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 36.121,70 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 8.307,99 €, σύνολο 44.429,69€.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

1
2
3

Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρέλαιο θέρμανσης

7.000
10.000
12.000

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,1951
8.365,70
1,4634
14.634,00
1,0935
13.122,00
Σύνολο:
36.121,70
ΦΠΑ 23%:
8.307,99
Σύνολο με ΦΠΑ:
44.429,69

Η προμήθεια των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά από αντλία που θα βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικών Ενοτήτων Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου ή Ελευθερίου
Βενιζέλου, λόγω του ότι τα οχήματα του φορέα προμήθειας που καταναλώνουν τη συντριπτική πλειονότητα
του προϋπολογισμού των καυσίμων κίνησης έχουν έδρα τις ως άνω αναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες. Η
παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στις διάφορες εγκαταστάσεις του Φορέα Προμήθειας,
τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν υπόδειξης από τον αρμόδιο υπάλληλο του
τμήματος προμηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση.
Τμήμα 14: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ - Λιπαντικά
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 624,75 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 143,69 €, σύνολο 768,44€.
α/α

Είδος

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων,
SAE: 15W-40.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων1.Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE:
15W-40. Προδιαγραφών τουλάχιστον API: CF4,
ACEA: A3/B3, A3/B4, E7 - προτιμητέα αυτά με ένδειξη
υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.
Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες)
2.
συνθετικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 75W-90
και κατηγοριοποίηση API GL5.
Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.
Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για την
3.
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και
αμπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J-1703.
Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό
συμπυκνωμένο υγρό (-12°C μέχρι +104°C).
Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές,
για να παρέχει προστασία τουλάχιστον από -12°C
4.
μέχρι 104°C. (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να επιδέχεται
αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές /
εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTMD3306, SAE J1034.

*η ποσότητα αναφέρεται σε μονάδα μέτρησης λίτρα (L),
εκτός εάν στην περιγραφή του είδους (στήλη Είδος)
ρητά αναφέρεται η επεξήγηση «σε Kg»

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)

130,0

4,00

520,00

6,5

4,50

29,25

5,0

5,50

27,50

15,0

3,20

48,00

Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

624,75
143,69
768,44

Τα ανωτέρω προϊόντα θα παραδοθούν τμηματικά (δύο φορές κατά τη διάρκεια της 12μηνης σύμβασης) στην
έδρα του Φορέα προμήθειας (Ελ. Βενιζέλου – Γαλατάς Χανίων). Ειδικά το λιπαντικό α/α 1 (Λιπαντικό
18 / 26

Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40) θα παραδίδεται σε συσκευασία χωρητικότητας 10
έως και 25 λίτρων.

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η συνολική προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης και συντήρησης
των οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) (Δημοτική Επιχείρηση) είναι προϋπολογισμού 216.839,38€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, και αφορά καύσιμα,
λιπαντικά και χημικά πρόσθετα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε έξι τμήματα (α/α: 15,
16, 17, 21, 22 και 23) όπως αναλύονται ακολούθως. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης (στο Τμήμα 17) ανέρχεται σε 220.787,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τμήμα 15: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.467,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 1.257,53 €, σύνολο 6.725,03 €.
α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

5.000

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,0935
5.467,50
Σύνολο:
5.467,50
ΦΠΑ 23%:
1.257,53
Σύνολο με ΦΠΑ:
6.725,03

Η παράδοση στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.
Τμήμα 16: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – Λιπαντικά αυτοκινούμενων (οχημάτων & μηχανημάτων έργου)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 12.667,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 2.913,41 €, σύνολο 15.580,41 €.
α/α

Είδος

Λιπαντικό ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ,
ACEA: A3/B4, Ε2.
1. Λιπαντικό πολύτυπο ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE:
20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2 προτιμητέα
αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.
Λιπαντικό ΠετρελαιοκινητήρωνΒενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40 Προδιαγραφών
τουλάχιστον API: CΙ4/SL, ACEA: A3/B3, A3/B4, E7.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων2.
Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE:
15W-40. Προδιαγραφών τουλάχιστον API: CF4,
ACEA: A3/B3, A3/B4, E7 - προτιμητέα αυτά με
ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)

700

3,50

2.450,00

400

4,00

1.600,00
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(συνέχεια)

α/α

Είδος

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40,
API: Cl-4, ACEA: E4/E7.
Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων με
3. διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W-40,
κατηγοριοποίηση κατά API: Cl-4 ACEA: E4/E7,
προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης
–SHPD.
Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης
ολίσθησης (ισοδύναμο /ενδεικτικού τύπου JCB
Special Gear Oil HP Plus) API GL-4.
4. Λάδι αξόνων και διαφορικών περιορισμένης
ολίσθησης (ισοδύναμο/ενδεικτικού τύπου JCB
Special Gear Oil HP Plus) API GL-4, Alison C4,
Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68
κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και
πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες
5. απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές,
αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη
αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές / εγκρίσεις DIN 51524, Part 2 HLP
Type, FZG test >12.
Βαλβολίνη Νο 80W-90, API GL4.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών με
6.
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 80W-90 και
κατηγοριοποίηση API GL4.
Βαλβολίνη Νο 85W-90, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών με
7.
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 85W-90 και
κατηγοριοποίηση API GL5.
Βαλβολίνη Νο 85 W -140, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών με
8.
διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 85W-140 και
κατηγοριοποίηση API GL5.
Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5.
Πολύτυπο Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών συνθετικό
9.
με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 75W-90 και
κατηγοριοποίηση API GL5.
Γράσο με βάση λιθίου, εξαιρετικής αντοχής για
ποικίλες εφαρμογές σε ρουλεμάν και κουζινέτα.
10.
Προδιαγραφές: NLGI-2, DIN 51825 ή 51502, KP
2K-30 ή ΚΡ2Ρ-30. (σε kg)
Λάδι ΣΑΣΜΑΝ τύπου ATF GM DEXRON ΙΙΙ.
100% συνθετικό λάδι /υδραυλικό λιπαντικό για
11. συστήματα αυτόματης μετάδοσης και υδραυλικούς
συμπλέκτες τύπου DEXRON ΙΙΙ της General
Motors ή ανάλογου/ισοδύναμου τύπου.
Υγρό φρένων τύπου DOT 4- SAE J 1703.
Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για
12.
την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και
αμπραγιάζ. FMVSS 116 (DOT-4), SAE J-1703.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)

300

4,50

1.350,00

200

5,80

1.160,00

250

2,50

625,00

120

4,00

480,00

60

4,50

270,00

60

4,20

252,00

120

4,50

540,00

200

4,20

840,00

250

4,50

1.125,00

10

5,50

55,00
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(συνέχεια)

α/α

Είδος

Λάδι ΣΑΣΜΑΝ ισοδύναμου τύπου JCB W10.
13. Λάδι σασμάν Μηχανήματος Έργου ισοδύναμου
τύπου JCB SAE 10 ή ανάλογου τύπου.
Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό
συμπυκνωμένο υγρό (-12°C μέχρι +104°C).
Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις
εποχές, για να παρέχει προστασία τουλάχιστον
14.
από -12°C μέχρι 104°C. (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: να
επιδέχεται αραίωση). Να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές / εγκρίσεις BS 6580, AFNOR NF R
15-601, ASTM-D3306, SAE J1034.
AD BLUE / AUS 32 Πρόσθετο για Σύστημα
Επιλεκτικής Κατάλυσης (Διάλυμα Ουρίας 32,5%
κ.ο.).
15.
Το προϊόν θα παραδοθεί τμηματικά και πρέπει να
έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο
μήνες πριν την παράδοσή του.

*η ποσότητα αναφέρεται σε μονάδα μέτρησης λίτρα (L),
εκτός εάν στην περιγραφή του είδους (στήλη Είδος)
ρητά αναφέρεται η επεξήγηση «σε Kg»

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)*
μέτρησης (€)
(€)
200

4,40

880,00

100

3,20

320,00

600

1,20

720,00

Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

12.667,00
2.913,41
15.580,41

Τα ανωτέρω προϊόντα θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε συσκευασία (ή συνδυασμό συσκευασιών)
βαρελιού ή σύνθετης συσκευασίας ή/και μπιτονιού.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, έπειτα από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και
παράδοση εντός δύο εργάσιμων ημερών όπου υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα.
Επισημαίνεται ότι το προϊόν AD BLUE / AUS 32, καθώς η μέση διάρκεια (ωφέλιμης) ζωής του είναι δώδεκα (12)
μήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~T = 25oC), θα παραδοθεί τμηματικά και έκαστη παρτίδα προϊόντος
πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως δύο (2) μήνες πριν την παράδοσή του.
Τμήμα 17: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – Λιπαντικά μηχανολογικού εξοπλισμού Ε.Ε.Λ.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 21.398,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.921,54 €, σύνολο 26.319,54 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης είναι:
24.607,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 5.659,77€, σύνολο 30.267,47€.
Προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι έως του ποσού
3.209,70€ πλέον 23% Φ.Π.Α. 738,23 €, σύνολο 3.947,93 €. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον
υπάρξει, τοποθετείται χρονικά εντός του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας, δηλ., μέσα στους δώδεκα μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
α/α
1

Είδος
Γράσο βάσης λιθίου για ρουλεμάν
ηλεκτροκινητήρων, με αντιοξειδωτικά, υψηλής
πίεσης. Καλύπτει τις προδιαγραφές ΝLGI consistency
3, cone penetration 220- 250°C. Κινηματικό ιξώδες
στους 40°C, 100 mm2/s, θερμοκρασίας λειτουργίας
έως 125° C τουλάχιστον.
Ενδεικτικός εμπορικός τύπος: SHELL GADUS S2
V100 3 ή ισοδύναμο.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)
μέτρησης (€)
(€)
1.620 kg
9,80
15.876,00
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(συνέχεια)

α/α Είδος
2

3

4

5

6

7

8

Γράσο για φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος
FLOTWEG Z4D: FUCHS REΝΟLIT HLT2.
Γράσο για φυγοκεντρητές πάχυνσης ιλύος
FLOTWEG Z4D: FUCHS REΝΟLIT HLT2
(ισοδύναμο) ή άλλης εμπορικής ονομασίας
εγκεκριμένο από την εταιρία κατασκευής για το ίδιο
μηχάνημα.
Λάδι υψηλής πίεσης για την λίπανση μειωτήρων
βαρέων εφαρμογών.
Λάδι υψηλής πίεσης για την λίπανση μειωτήρων
βαρέων εφαρμογών. Καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO
12925-1 Type CKD, DIN 51517-Part 3 (CLP).
Εγκρίσεις: Agma EP 9005-EO2, US Steel 224,
κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 220 mm2/s.
Ενδεικτικός τύπος: SHELL OMALA S2 G 220 ή
ισοδύναμο
Λάδι για την λίπανση μειωτήρων βαρέων
εφαρμογών.
Καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO 12925-1 Type CKD,
DIN 51517-Part 3 (CLP). Εγκρίσεις: Agma EP 9005EO2, US Steel 224 Κινηματικό ιξώδες στους 40°C,
150 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL OMALA S2 G
150 ή ισοδύναμο.
Λάδι για αεροσυμπιεστές.
Καλύπτει τις προδιαγραφές :DIN 51517-1 –type CL.
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 220 mm2/s.
Ενδεικτικός τύπος: SHELL MORLINA S2 B 220 ή
ισοδύναμο.
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46- Λάδι
υδραυλικό.
Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51524 Part 2 HLP
TYPE.
Εγκρίσεις: Eaton Vickers M-2950 S, Denison
HF0/HF2, AFNOR NF-E 48- 603.
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 46 mm2/s. Ενδεικτικός
τύπος : SHELL TELLUS S2 M 46 ισοδύναμο.
Λάδι για κομπρεσέρ αέρα.
Καλύπτει τις προδιαγραφές : ISO 6743-3Α DAA.
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, 100 mm2/s.
Ενδεικτικός τύπος: SHELL CORENA S2 P 100 ή
ισοδύναμο.
Λάδι για γεννήτρια πετρελαίου SAE 30.
Λάδι για γεννήτρια πετρελαίου SAE 30: βαθμού
ιξώδους 30. Εγκρίσεις: MAN 270, MB 228, MTU
CAT.1, APΙ CF. Ενδεικτικός τύπος: SHELL RIMULA
R3+30 ή ισοδύναμο.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)
μέτρησης (€)
(€)
15 kg
28,00
420,00

360 L

4,90

1764,00

80 L

5,00

400,00

180 L

5,30

954,00

60 L

4,40

264,00

40 L

6,40

256,00

60 L

5,00

300,00
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(συνέχεια)

α/α Είδος
9

10

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L ή kg)
μέτρησης (€)
(€)
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 - Λάδι
60 L
4,40
264,00
για φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων.
Εγκρίσεις: Εaton Vickers M- 2950 S, Eaton Vickers I286 s, Denison Hydraulics HF0, HF1, HF2. Καλύπτει
τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP Type,
AFNOR NF-E 48-603. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C,
68 mm2/s. Ενδεικτικός τύπος: SHELL TELLUS S2
M68 ή ισοδύναμο.
Λάδι για μηχανή συμπαραγωγής θερμικής180 L
5,00
900,00
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.
Λάδι κατάλληλο για μηχανή συμπαραγωγής θερμικής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοάεριο τύπου medium
ash (0.9-1%), SAE 40. Ενδεικτικός τύπος: MOBIL
PEGASUS 710 ή SHELL MYSELLA S3 S40 ή
ισοδύναμο.
Σύνολο:
21.398,00
ΦΠΑ 23%:
4.921,54
Σύνολο με ΦΠΑ:
26.319,54
Προαίρεση έως 15%
Σύνολο:
3.209,70
ΦΠΑ 23%:
738,23
Σύνολο με ΦΠΑ:
3.947,93
Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του
Σύνολο:
24.607,70
δικαιώματος Προαίρεσης
ΦΠΑ 23%:
5.659,77
Σύνολο με ΦΠΑ:
30.267,47

Oι παραπάνω ποσότητες μπορούν να διαφοροποιηθούν, λόγω διαφορετικής χωρητικότητας της συσκευασίας
του εκάστοτε προϊόντος, ανάλογα με την εταιρία κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος. Ειδικότερα, ο
Φορέας προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα, από την ως άνω προβλεπόμενη, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Το είδος α/α: 1 θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 180-210 κιλών περίπου και τα είδη α/α 3 και 10 θα είναι
συσκευασμένα σε δοχεία των 180-210 λίτρων περίπου, ενώ τα υπόλοιπα είδη θα είναι συσκευασμένα σε δοχεία των
20 λίτρων.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, έπειτα από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων και μετά από συνεννόηση με την Υπεύθυνη
Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για το είδος α/α 1 - Γράσο βάσης λιθίου για ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρων, με
αντιοξειδωτικά, υψηλής πίεσης), το σημείο παράδοσης είναι το αντλιοστάσιο εισόδου της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων (Φορέας προμήθειας ΔΕΥΑΧ), που βρίσκεται σε ύψος περίπου 10 μέτρα
από το έδαφος.

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Η συνολική προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων, καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.), είναι
προϋπολογισμού 38.583,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα και λιπαντικά για ένα έτος
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από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε τρία τμήματα ως ακολούθως. Η παράδοση και παραλαβή θα
γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.
Τμήμα 18: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 30.386,30 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 6.988,85 €, σύνολο 37.375,15 €.
Η προμήθεια αφορά το έτος 2014, καθώς κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο υλοποιείται σύμβαση η οποία έχει
ισχύ έως τις 10/01/2014. Ο Φορέας προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια για
ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα, από την ως άνω προβλεπόμενη, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
α/α
1
2
3

Είδος
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρέλαιο θέρμανσης
Βενζίνη Super (μολυβδούχος)

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L)
μέτρησης (€)
(€)
1.000
1,4634
1.463,40
25.000
1,0935
27.337,50
1.000
1,5854
1.585,40
Σύνολο:
30.386,30
ΦΠΑ 23%:
6.988,85
Σύνολο με ΦΠΑ:
37.375,15

Τμήμα 19: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Λιπαντικά
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250,80 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 57,69 €, σύνολο 308,49 €.
α/α
1

Είδος
Λιπαντικά - Λάδι SAE 30 για λίπανση
χορτοκοπτικού.
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά
SAE 30 για λίπανση φορητού χορτοκοπτικού
μηχανήματος.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(L)
μέτρησης (€)
(€)
66
3,8000
250,80

Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

250,80
57,69
308,49

Τμήμα 20 Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων – Υγροποιημένα καύσιμα
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 731,71 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 168,29 € ,σύνολο 900,00 €.
α/α
1

Είδος
Υγροποιημένο καύσιμο (μίγμα προπανίουβουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.

Ποσότητα Τιμή ανά μονάδα Προϋπολογισμός
(τεμάχια)
μέτρησης (€)
(€)
40
18,2927
731,71
Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

731,71
168,29
900,00

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το Δημοτικό
Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο.
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Φορέας Προμήθειας: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Τμήμα 21: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη– Δημοτική Ενότητα Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 41.823,72€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 9.619,46€, σύνολο 51.443,18€.
α/α

Είδος

1
2

Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη

Ποσότητα (L)
25.200
8.000

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,1951
30.116,52
1,4634
11.707,20
Σύνολο:
41.823,72
ΦΠΑ 23%:
9.619,46
Σύνολο με ΦΠΑ:
51.443,18

Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και σε
συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα, από αντλίες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της
Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

Τμήμα 22: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super – Δημοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 26.522,40€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 6.100,15€, σύνολο 32.622,55€.
α/α

Είδος

1
2
3

Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη
Βενζίνη Super (μολυβδούχος)

Ποσότητα (L)
16.815
3.850
500

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,1951
20.095,61
1,4634
5.634,09
1,5854
792,70
Σύνολο:
26.522,40
ΦΠΑ 23%:
6.100,15
Σύνολο με ΦΠΑ:
32.622,55

Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και σε
συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα, από αντλίες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της
Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

Τμήμα 23: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super – Δημοτική Ενότητα Ελ
Βενιζέλου
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 68.413,56€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 15.735,12€, σύνολο 84.148,68€.
α/α

Είδος

1
2
3

Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη
Βενζίνη Super (μολυβδούχος)

Ποσότητα (L)
42.000
11.800
600

Τιμή ανά μονάδα
Προϋπολογισμός (€)
μέτρησης (€)
1,1951
50.194,20
1,4634
17.268,12
1,5854
951,24
Σύνολο:
68.413,56
ΦΠΑ 23%:
15.735,12
Σύνολο με ΦΠΑ:
84.148,68
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Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και σε
συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα, από αντλίες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Διονύσης Παρασκάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Χανιά, 24 Οκτωβρίου 2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χρήστος Γιακουμάκης
Δ/ντης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Καθαριότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφ.: ∆. Παρασκάκης
∆/νση: Θεσ/κης & ∆ωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213-41778, Fax: 28210-93300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων, λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες
των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και µοτο̟οδηλάτων του ∆ήµου Χανίων και
νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού» µέσω ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη
τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟ροσφερόµενο µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στη
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά
καύσιµα και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα υγρο̟οιηµένα καύσιµα (υγραέριο), τα λι̟αντικά έλαια
και χηµικά ̟ρόσθετα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της ε̟ιχείρησης ………………………………………………………………………….…………,
έδρα: ∆ήµος ………..….….……., οδός ……………….……..….….……..…………., αριθµός …………,
τηλέφωνο: …….……..………….….…..…., τηλεοµοιότυ̟ο (fax): ……….………………..……………..

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τµήµα 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Χανίων (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 279.629,50€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 64.314,79€, σύνολο 343.944,29€.
α/α
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

185.000

2

Βενζίνη αµόλυβδη

40.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
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Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 2: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Ελ. Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 4.314,81€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 992,41€, σύνολο 5.307,22€.
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α/α
Είδος
Ενδεικτική
(L)
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

2.250

2

Βενζίνη αµόλυβδη

1.111

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 3: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Νέας Κυδωνίας (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 66.297,98€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 15.248,54€, σύνολο 81.546,52€.
α/α
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης (L)
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

52.754

2

Βενζίνη αµόλυβδη

2.222

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 4: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Θερίσου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.649,74€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.299,44€, σύνολο 6.949,18€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
(L)
α
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

3.367

2

Βενζίνη αµόλυβδη

1.111

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 5: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Σούδας (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.263,02€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.210,50€, σύνολο 6.473,52€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

1.683
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2

Βενζίνη αµόλυβδη

2.222

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
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Τµήµα 6: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Κεραµιών (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 3.637,19€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 836,55€, σύνολο 4.473,74€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

1.683

2

Βενζίνη αµόλυβδη

1.111

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 7: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 49.711,19€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 11.433,57€, σύνολο 61.144,76€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

38.875

2

Βενζίνη αµόλυβδη

2.222

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 8: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 19.508,04 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.486,85 €, σύνολο 23.994,89€.
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α/
Είδος
Ενδεικτική
(L)
α
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο θέρµανσης

17.840

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τµήµα 10: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 34.445,25€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 7.922,41€, σύνολο 42.367,66€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης (L)
α
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο θέρµανσης

31.500

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
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Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 11: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή A’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης
(CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 164.025,00€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 37.725,75€, σύνολο 201.750,75€.
α/α
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο θέρµανσης

150.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
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Φορέας Προµήθειας: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων
Τµήµα 12: Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης
(CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 164.025,00€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 37.725,75€, σύνολο 201.750,75€.
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α/
Είδος
Ενδεικτική
(L)
α
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο θέρµανσης

150.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%

Φορέας Προµήθειας: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ
Τµήµα 13: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη (CPV:
09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 36.121,70€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 8.307,99€, σύνολο 44.429,69€.
α
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης (L)
/
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
α
1

Πετρέλαιο κίνησης

7.000

2

Βενζίνη αµόλυβδη

10.000

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

12.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 14: ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ - Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 624,75€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 143,69€, σύνολο 768,44€.
Ενδεικτι
Τιµή ανά
κή
α/
µονάδα
Είδος
Ποσότητ
α
µέτρησης
α
(€)
(L ή kg)*
Λι̟αντικό Πετρελαιοκινητήρων1.
130,0
Βενζινοκινητήρων, SAE: 15W-40.
2.

Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5.

6,5

3.

Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE J 1703.

5,0

4.

Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό
συµ̟υκνωµένο υγρό (-12°C µέχρι +104°C).

*η ποσότητα αναφέρεται σε µονάδα µέτρησης λίτρα

∆α̟άνη (€)

15,0
Σύνολο:

(L),
εκτός εάν στην περιγραφή του είδους (στήλη Είδος)

ΦΠΑ
..…%:
6 / 10

ρητά αναφέρεται η επεξήγηση «σε Kg»

Σύνολο µε ΦΠΑ:
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Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 15: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρµανσης (CPV: 09100000-0: 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 5.467,50 €, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 1.257,53 €, σύνολο 6.725,03 €.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης (L)
α
Ποσότητα (L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο
θέρµανσης

5.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%

Φορέας Προµήθειας: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων
Τµήµα 18: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρµανσης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09132200-5, 09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 30.386,30 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 6.988,85€, σύνολο 37.375,15€.
α
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
/
Ποσότητα
(L)
α
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Βενζίνη αµόλυβδη

2

Πετρέλαιο θέρµανσης

3

Βενζίνη Super (µολυβδούχος)

1.000
25.000
1.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
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Τµήµα 19: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Λι̟αντικά (CPV: 09211000-1)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80 €, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 57,69€, σύνολο 308,49€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Τιµή ανά µονάδα Προϋ̟ολογισµός (€)
α
Ποσότητα (L)
µέτρησης (€)
1
Λι̟αντικά - Λάδι SAE 30 για
66
λί̟ανση χορτοκο̟τικού.
Σύνολο:
ΦΠΑ .……%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:

Τµήµα 20 ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων – Υγρο̟οιηµένα καύσιµα (CPV: 09100000-0: 091220000)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 731,71€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 168,29€, σύνολο 900,00€.
α
Είδος
Ενδεικτική
Τιµή ανά µονάδα
Προϋ̟ολογισµός
/
Ποσότητα
µέτρησης (€)
(€)
α
(τεµάχια)
1 Υγρο̟οιηµένο καύσιµο (µίγµα
40
̟ρο̟ανίου-βουτανίου) σε Φιάλες
καθαρού βάρους 10 kg.
Σύνολο:
ΦΠΑ ….…%:
Σύνολο µε ΦΠΑ:
Στην ανωτέρω τιµή ανά µονάδα µέτρησης δεν ̟εριλαµβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς θα
̟αρέχονται κενές φιάλες ̟ρος ε̟ανα̟λήρωση στον ανάδοχο.

Φορέας Προµήθειας: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Τµήµα 21: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη– ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων
(CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 41.823,72€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%: 9.619,46€, σύνολο 51.443,18€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

25.200

2

Βενζίνη αµόλυβδη

8.000

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
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Τµήµα 22: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική Ενότητα
Ακρωτηρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09132200-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 26.522,40€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 6.100,15€, σύνολο 32.622,55€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

16.815

2

Βενζίνη αµόλυβδη

3.850

3

Βενζίνη Super
(µολυβδούχος)

500

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%
Τµήµα 23: ∆.Ε.Υ.Α.Χ. -Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αµόλυβδη και super – ∆ηµοτική Ενότητα Ελ
Βενιζέλου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09132200-5)
Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 68.413,56€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 15.735,12€, σύνολο 84.148,68€.
α/
Είδος
Ενδεικτική
Ποσοστό έκ̟τωσης* ανά µονάδα µέτρησης
α
Ποσότητα (L)
(L)
Αριθµητικώς
Ολογράφως
1

Πετρέλαιο κίνησης

42.000

2

Βενζίνη αµόλυβδη

11.800

3

Βενζίνη Super
(µολυβδούχος)

600

* επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης σε €/l την ηµέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τµ. Εµπορίου
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Φ.Π.Α. για τα ̟αρα̟άνω είδη είναι: ….….%

(Ηµεροµηνία) ……./……/………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοµατε̟ώνυµο –υ̟ογραφή - σφραγίδα)
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