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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 

̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.    

 
1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. Κατηγορία. 

Ταξινόµηση κατά CPV 09200000-1:09211000-1, 24900000-3:24957000-7 
 3. Περιγραφή  & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.  

Η ̟ροµήθεια αφορά  λι̟αντικά ελαία και χηµικά ̟ρόσθετα  για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών 
̟ροσώ̟ων αυτού. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια είναι ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 18.907,05€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 
4.348,62€, σύνολο 23.255,67.  Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις  (4) οµάδες ως  εξής:  
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οµάδα 1:  Λι̟αντικά οχηµάτων.  
                 Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 17.840,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20 €, σύνολο 21.943,20 €.  

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Οµάδα 2: Λι̟αντικά οχηµάτων - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 194,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62€, σύνολο 238,62 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Οµάδα 3 Λι̟αντικά -: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων .      
   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80  €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68 €, σύνολο 308,48€.   

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

Οµάδα  4: Λι̟αντικά - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 622,25 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12 €, σύνολο 765,37€. 

Συνολική ̟οσότητα των ειδών (συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50  API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.:  1200 λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40,  API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα 

• Λάδι αξόνων και διαφορικών ̟εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα 

• Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE  J 1703: 7 λίτρα 

• Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ̟υκνωµένο υγρό . : 35 λίτρα 

• AD BLUE  / AUS 32  Πρόσθετο για Σύστηµα Ε̟ιλεκτικής Κατάλυσης (∆ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 
λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE:  15W-40 :  130λίτρα 

• Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα 

• Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 
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• Λι̟αντικά - Λάδι  SAE 30  για λί̟ανση  χορτοκο̟τικού : 66 λίτρα 
 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ̟ου έχει συντάξει η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο 
της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ̟ερισσότερες οµάδες ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η 
̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας ̟ου 
συµµετέχει.  Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.     

 4. ∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα. 
 

5. Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής  
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 
Προκήρυξη. 

 
6. Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην   

υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 
 
7. Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 

Προκήρυξη. 
 

8. Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έντεκα (11)  µήνες α̟ό  την 
ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

  
9.  Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης. 

 Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του 
αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου Χανιών  και των 

νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων.  

10. Χρονοδιάγραµµα 

        Η χρονική διάρκεια  της σύµβασης είναι 12 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της . 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. Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

11. Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής 
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου φορέα και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως 
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 

12. Εγγυήσεις. 
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό  τον 
υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή  Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 
2%, ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της οµάδας/των οµάδων ̟ου  συµµετέχουν χωρίς το 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση 
̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η 
διακήρυξη. 
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 5% της αντίστοιχης συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα 
Προµήθειας µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση  
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 13. Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά  υ̟οβολής των ̟ροσφορών.   
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 30/01/2016  και ώρα 7:00 ̟.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. 
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική. 

 
14. Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.  
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα 11.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

15.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.  
α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του 
∆ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα:  
28213 41760 
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

 16. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 
22/12/2015. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως είναι η 22/12/2015.  

 17. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                    
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, 
κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763   

         
                                                                                         Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
                             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 

̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.    

 
1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. Κατηγορία. 

Ταξινόµηση κατά CPV 09200000-1:09211000-1, 24900000-3:24957000-7 
 3. Περιγραφή  & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.  

Η ̟ροµήθεια αφορά  λι̟αντικά ελαία και χηµικά ̟ρόσθετα  για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών 
̟ροσώ̟ων αυτού. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια είναι ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 18.907,05€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 
4.348,62€, σύνολο 23.255,67.  Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις  (4) οµάδες ως  εξής:  
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οµάδα 1:  Λι̟αντικά οχηµάτων.  
                 Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 17.840,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20 €, σύνολο 21.943,20 €.  

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Οµάδα 2: Λι̟αντικά οχηµάτων - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 194,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62€, σύνολο 238,62 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Οµάδα 3 Λι̟αντικά -: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων .      
   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80  €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68 €, σύνολο 308,48€.   

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

Οµάδα  4: Λι̟αντικά - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 622,25 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12 €, σύνολο 765,37€. 

Συνολική ̟οσότητα των ειδών (συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50  API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.:  1200 λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40,  API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα 

• Λάδι αξόνων και διαφορικών ̟εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα 

• Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE  J 1703: 7 λίτρα 

• Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ̟υκνωµένο υγρό . : 35 λίτρα 

• AD BLUE  / AUS 32  Πρόσθετο για Σύστηµα Ε̟ιλεκτικής Κατάλυσης (∆ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 
λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE:  15W-40 :  130λίτρα 

• Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα 

• Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 
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• Λι̟αντικά - Λάδι  SAE 30  για λί̟ανση  χορτοκο̟τικού : 66 λίτρα 
 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ̟ου έχει συντάξει η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο 
της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ̟ερισσότερες οµάδες ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η 
̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας ̟ου 
συµµετέχει.  Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.     

 4. ∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα. 
 

5. Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής  
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 
Προκήρυξη. 

 
6. Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην   

υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 
 
7. Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 

Προκήρυξη. 
 

8. Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έντεκα (11)  µήνες α̟ό  την 
ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

  
9.  Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης. 

 Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του 
αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου Χανιών  και των 

νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων.  

10. Χρονοδιάγραµµα 

        Η χρονική διάρκεια  της σύµβασης είναι 12 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της . 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. Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

11. Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής 
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου φορέα και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως 
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 

12. Εγγυήσεις. 
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό  τον 
υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή  Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 
2%, ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της οµάδας/των οµάδων ̟ου  συµµετέχουν χωρίς το 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση 
̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η 
διακήρυξη. 
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 5% της αντίστοιχης συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα 
Προµήθειας µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση  
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 13. Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά  υ̟οβολής των ̟ροσφορών.   
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 30/01/2016  και ώρα 7:00 ̟.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. 
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική. 

 
14. Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.  
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα 11.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

15.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.  
α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του 
∆ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα:  
28213 41760 
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

 16. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 
22/12/2015. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως είναι η 22/12/2015.  

 17. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                    
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, 
κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763   

         
                                                                                         Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
                             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    Χανιά, 
       Αριθµ. Πρωτ.

22/12/2015 
79605 

Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  
Fax:  
e-mail: 

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 
73135 
Σιώµ̟ου Αγλαΐα 
2821341760 
2821341763 
g-promitheies@chania.gr 

  

                               
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 

̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.    

 
1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. Κατηγορία. 

Ταξινόµηση κατά CPV 09200000-1:09211000-1, 24900000-3:24957000-7 
 3. Περιγραφή  & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.  

Η ̟ροµήθεια αφορά  λι̟αντικά ελαία και χηµικά ̟ρόσθετα  για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών 
̟ροσώ̟ων αυτού. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια είναι ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 18.907,05€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 
4.348,62€, σύνολο 23.255,67.  Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις  (4) οµάδες ως  εξής:  
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οµάδα 1:  Λι̟αντικά οχηµάτων.  
                 Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 17.840,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20 €, σύνολο 21.943,20 €.  

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Οµάδα 2: Λι̟αντικά οχηµάτων - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 194,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62€, σύνολο 238,62 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Οµάδα 3 Λι̟αντικά -: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων .      
   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80  €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68 €, σύνολο 308,48€.   

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

Οµάδα  4: Λι̟αντικά - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 622,25 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12 €, σύνολο 765,37€. 

Συνολική ̟οσότητα των ειδών (συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50  API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.:  1200 λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40,  API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα 

• Λάδι αξόνων και διαφορικών ̟εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα 

• Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE  J 1703: 7 λίτρα 

• Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ̟υκνωµένο υγρό . : 35 λίτρα 

• AD BLUE  / AUS 32  Πρόσθετο για Σύστηµα Ε̟ιλεκτικής Κατάλυσης (∆ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 
λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE:  15W-40 :  130λίτρα 

• Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα 

• Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 
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• Λι̟αντικά - Λάδι  SAE 30  για λί̟ανση  χορτοκο̟τικού : 66 λίτρα 
 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ̟ου έχει συντάξει η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο 
της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ̟ερισσότερες οµάδες ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η 
̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας ̟ου 
συµµετέχει.  Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.     

 4. ∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα. 
 

5. Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής  
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 
Προκήρυξη. 

 
6. Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην   

υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 
 
7. Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 

Προκήρυξη. 
 

8. Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έντεκα (11)  µήνες α̟ό  την 
ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

  
9.  Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης. 

 Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του 
αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου Χανιών  και των 

νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων.  

10. Χρονοδιάγραµµα 

        Η χρονική διάρκεια  της σύµβασης είναι 12 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της . 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. Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

11. Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής 
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου φορέα και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως 
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 

12. Εγγυήσεις. 
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό  τον 
υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή  Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 
2%, ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της οµάδας/των οµάδων ̟ου  συµµετέχουν χωρίς το 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση 
̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η 
διακήρυξη. 
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 5% της αντίστοιχης συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα 
Προµήθειας µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση  
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 13. Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά  υ̟οβολής των ̟ροσφορών.   
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 30/01/2016  και ώρα 7:00 ̟.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. 
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική. 

 
14. Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.  
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα 11.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

15.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.  
α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του 
∆ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα:  
28213 41760 
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

 16. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 
22/12/2015. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως είναι η 22/12/2015.  

 17. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                    
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, 
κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763   

         
                                                                                         Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
                             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    Χανιά, 
       Αριθµ. Πρωτ.

22/12/2015 
79605 

Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:  
Fax:  
e-mail: 

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 
73135 
Σιώµ̟ου Αγλαΐα 
2821341760 
2821341763 
g-promitheies@chania.gr 

  

                               
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 

̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών ελαίων και χηµικών ̟ρόσθετων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.    

 
1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. Κατηγορία. 

Ταξινόµηση κατά CPV 09200000-1:09211000-1, 24900000-3:24957000-7 
 3. Περιγραφή  & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.  

Η ̟ροµήθεια αφορά  λι̟αντικά ελαία και χηµικά ̟ρόσθετα  για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών 
̟ροσώ̟ων αυτού. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια είναι ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 18.907,05€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 
4.348,62€, σύνολο 23.255,67.  Η ̟ροµήθεια χωρίζεται σε τέσσερις  (4) οµάδες ως  εξής:  
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οµάδα 1:  Λι̟αντικά οχηµάτων.  
                 Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 17.840,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.103,20 €, σύνολο 21.943,20 €.  

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Οµάδα 2: Λι̟αντικά οχηµάτων - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 194,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 44,62€, σύνολο 238,62 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Οµάδα 3 Λι̟αντικά -: ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων .      
   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 250,80  €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 57,68 €, σύνολο 308,48€.   

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  

Οµάδα  4: Λι̟αντικά - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 622,25 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 143,12 €, σύνολο 765,37€. 

Συνολική ̟οσότητα των ειδών (συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων-Βενζ/κινητήρων, SAE: 20W-50  API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.:  1200 λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρ/κινητήρων SAE 10W-40,  API: Cl-4, ACEA: E4/E7. : 1230 λίτρα 

• Λάδι αξόνων και διαφορικών ̟εριορισµένης ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB Special Gear 
Oil HP Plus) API GL-4. : 200λίτρα 

• Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE  J 1703: 7 λίτρα 

• Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντισκωριακό συµ̟υκνωµένο υγρό . : 35 λίτρα 

• AD BLUE  / AUS 32  Πρόσθετο για Σύστηµα Ε̟ιλεκτικής Κατάλυσης (∆ιάλυµα Ουρίας 32,5% κ.ο.).: 1400 
λίτρα 

• Λι̟αντικό  Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων, SAE:  15W-40 :  130λίτρα 

• Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. :6,5 λίτρα 

• Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ISO 68 : 3000 λίτρα 
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• Λι̟αντικά - Λάδι  SAE 30  για λί̟ανση  χορτοκο̟τικού : 66 λίτρα 
 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους ανά οµάδα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ̟ου έχει συντάξει η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο 
της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας (και τις 4 οµάδες) ή σε µια ή ̟ερισσότερες οµάδες ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η 
̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας ̟ου 
συµµετέχει.  Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.     

 4. ∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τα λι̟αντικά έλαια και χηµικά ̟ρόσθετα. 
 

5. Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής  
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 
Προκήρυξη. 

 
6. Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην   

υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 
 
7. Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική 

Προκήρυξη. 
 

8. Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έντεκα (11)  µήνες α̟ό  την 
ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

  
9.  Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης. 

 Οι ̟αραδόσεις των λι̟αντικών ή/και χηµικών ̟ρόσθετων θα γίνονται ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση του 
αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου Χανιών  και των 

νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων.  

10. Χρονοδιάγραµµα 

        Η χρονική διάρκεια  της σύµβασης είναι 12 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της . 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. Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

11. Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής 
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου φορέα και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως 
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 79604/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 

12. Εγγυήσεις. 
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό  τον 
υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή  Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 
2%, ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της οµάδας/των οµάδων ̟ου  συµµετέχουν χωρίς το 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση 
̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η 
διακήρυξη. 
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 5% της αντίστοιχης συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα 
Προµήθειας µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση  
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 13. Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά  υ̟οβολής των ̟ροσφορών.   
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 30/01/2016  και ώρα 7:00 ̟.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 18/02/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. 
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική. 

 
14. Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.  
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Τετάρτη, 24/02/2016 και ώρα 11.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

15.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.  
α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του 
∆ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα:  
28213 41760 
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

 16. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 
22/12/2015. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως είναι η 22/12/2015.  

 17. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                    
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, 
κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763   

         
                                                                                         Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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