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Α 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), για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και
μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του (1. Δημοτικός οργανισμός
κοινωνικής πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), 2. Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Χανίων, 3. Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, 4. Δημοτικό
Γηροκομείο Χανίων, 5. Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)) 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, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι
και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Αρθ 63 του Ν-4257/2014) και
β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και
Βουτανίου)
Η προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 843.734,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(680.431,15 € χωρίς ΦΠΑ), χωρίζεται σε 11 ομάδες:
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Δ ΧΑΝΙΩΝ)
Ομάδα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη - Δ ΧΑΝΙΩΝ)
Ομάδα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΔΟΚΟΙΠΠ)
Ομάδα 4 (Πετρέλαιο Κίνησης - ΔΟΚΟΙΠΠ)
Ομάδα 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας)
Ομάδα 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)
Ομάδα 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων)
Ομάδα 8 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων)
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Ομάδα 9 (Υγροποιημένα καύσιμα- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)
Ομάδα 10 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
Ομάδα 11 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
Η προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των
ανωτέρω πέντε (5) 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.
Για όλους τους ανωτέρω φορείς η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, από
αντλία που θα βρίσκεται εντός του Δ Χανίων.
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.
Η παρούσα ενιαία μελέτη τεχνικών προδιαγραφών η οποία περιλαμβάνει τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό επέχει και θέση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Α.1 Η προμήθεια χωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Δ ΧΑΝΙΩΝ)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 14.634,15 € πλέον Φ.Π.Α 24%: 3.512,20 €
Σύνολο 18.146,34 €
Ομάδα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη - Δ ΧΑΝΙΩΝ)
Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δ
Χανίων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 400.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 96.000,00 €
Σύνολο 496.000,00 €
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Ομάδα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικής Πολιτικής κ Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 20.250,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 4.860,00 €
Σύνολο 25.110,00 €
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Ομάδα 4 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ)
Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής κ
Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.470,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 352,80 €
Σύνολο 1.822,80 €
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 121.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 29.160,00 €
Σύνολο 150.660,00 €
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:69.417,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 16.660,08 €,
Σύνολο 86.077,08 €
Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Ομάδα 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δημοτικού
Γηροκομείου Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:20.250,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 4.860,00 €
Σύνολο 25.110,00 €
Ομάδα 8 (Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)
Βενζίνη αμόλυβδη για την κίνηση των οχημάτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:2.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 624,00 €
Σύνολο 3.224,00 €
Ομάδα 9 (Υγροποιημένα καύσιμα- Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)
Υγροποιημένα καύσιμα – φιάλες μείγματος προπανίου βουτανίου – για τις ανάγκες του
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:730,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 175,20 €
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Σύνολο 905,20 €
Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Ομάδα 10 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του νομικού προσώπου «Κοινωνική
Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.720,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24%: 2.332,80 €,
Σύνολο 12.052,80 €
Ομάδα 11 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη για τα οχήματα του νομικού προσώπου
«Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων –Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.860,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24 %: 4.766,40 €
Σύνολο 24.626,40 €
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 τις ομάδες που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή
αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας 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 διακήρυξηανά ομάδα 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).
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
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και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως
αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη.
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές 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, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι
και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Αρθ 63 του Ν-4257/2014) και
β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο – μίγμα Προπανίου και
Βουτανίου)
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, τον Ν-4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κ αλλες διατάξες», την υπ' αρ. Π1/2390/2013 Υπουργική
Απόφαση (τεχνικές λεπτομέριες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ) 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 προς
προμήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Για τον σκοπό αυτό απαιτείτε η συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου (παρ.Γ). 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 2016 και 2017 του Δήμου Χανίων και των Νομικών του
Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου Φορέα προμήθειας.

Α.2 Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών
Α.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
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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.

Α.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).
Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια
υπηρεσία, και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.

Α.3 Αναλυτικό αντικείμενο προμήθειας – Ενδεικτικός
προϋπολογισμός
Η προμήθεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 843.734,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(680.431,15 € χωρίς ΦΠΑ)χωρίζεται σε 11 ομάδες και αφορά στην προμήθεια καυσίμων (βενζίνη
αμόλυβδη, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και υγροποιημένα καύσιμα
(υγραέριο – μίγμα Προπανίου και Βουτανίου) - CPV: 09100000-0), ως αναλύονται ακολούθως.
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Οι κατωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα 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 τις ομάδες που προβλέπονται κατωτέρω. Έκαστη προσφορά ανά Ομάδα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων προς προμήθεια ειδών στην ομάδα αυτή,
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 ομάδα της Προμήθειας, ενώ η εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη
του/των προμηθευτή/των.
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Η συνολική προμήθεια καυσίμων από το Δήμο Χανίων, είναι προϋπολογισμού 514.146,34 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης
και χωρίζεται σε ομάδες, ως ακολούθως:
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

18066,85

0,8100

14.634,15 €

Σύνολο

14.634,15 €

ΦΠΑ

24,00%

3.512,20 €

Σύνολο με ΦΠΑ

18.146,34 €

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών συνολικά για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Χανίων
που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σε έκαστη
εγκατάσταση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
Ομάδα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο κίνησης

353420

0,9800

346.351,60 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

41268

1,3000

53.648,40 €
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Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

Σύνολο

400.000,00 €

ΦΠΑ

24,00%

96.000,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ

496.000,00 €

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων και θέρμανσης των
εγκαταστάσεων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)
του Δήμου Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι προϋπολογισμού 26.932,80 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα (κίνησης και θέρμανσης) για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και
χωρίζεται σε ομάδες, ως ακολούθως:
Ομάδα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

25000

0,8100

Σύνολο

20.250,00 €

20.250,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.860,00 €
25.110,00 €

Ομάδα 4 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο κίνησης

1500

0,9800

Σύνολο

1.470,00 €

1.470,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

352,80 €
1.822,80 €

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
150.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για
ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης.
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Ομάδα 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

150000

0,8100

Σύνολο

121.500,00 €
121.500,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

29.160,00 €
150.660,00 €

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
86.077,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) για ένα
έτος από την υπογραφή σύμβασης.
Ομάδα 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

85700

0,8100

69.417,00 €

Σύνολο

69.417,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

16.660,08 €
86.077,08 €

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: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Η συνολική προμήθεια καυσίμωνγια τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς
και θέρμανσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
(Ν.Π.Δ.Δ.), είναι προϋπολογισμού 29.239,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά
καύσιμα για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο
τμήμα. Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του μειοδότη ενώ η
παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων
οδός Μελιδονίου 27 Χανιά. Η προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες ως ακολούθως:
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Ομάδα7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

25000

0,81

Σύνολο

20.250,00 €

20.250,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.860,00 €
25.110,00 €

Ομάδα 8 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1

Βενζίνη αμόλυβδη

2000

1,3

2.600,00 €

Σύνολο

2.600,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

624,00 €
3.224,00 €

Ομάδα 9 (Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων)
αα

Είδος

Ποσότητα (τεμάχια)

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1

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

40

18,25

730

Σύνολο

730,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Συνολο

175,20 €
905,20 €

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το
Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο. Η
παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Φορέα, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία,
και η φόρτωση/ εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.
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Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης 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 36.679,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά καύσιμα (θέρμανσης και
κίνησης) για ένα έτος από την υπογραφή σύμβασης και χωρίζεται σε ομάδες, ως ακολούθως:
Ομάδα 10 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή
ανά
μονάδα Προϋπολογισμός
μέτρησης (€/λτ)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

12000

0,81

9.720,00 €

Σύνολο

9.720,00 €

ΦΠΑ

24,00%

2.332,80 €

Σύνολο με ΦΠΑ

12.052,80 €

Ομάδα 11 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1

Πετρέλαιο κίνησης

7000

0,98

6.860,00 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

10000

1,3

13.000,00 €

Σύνολο

19.860,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.766,40 €
24.626,40 €

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.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογισμών

Στέλιος Σταματουλάκης
Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας
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Β Έντυπο Οικονομικής Προσφορά
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων
και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού» μέσω ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης 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, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και
αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Αρθ 63 του Ν-4257/2014) και β) τη χαμηλότερη τιμή για τα
υγροποιημένα καύσιμα (υγραέριο)
Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,
έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,
τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

14.634,15 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

3.512,20 €
18.146,34 €

Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

18066,85

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Ομάδα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ)
CPV: 09100000-0: 09132100-4, 09134100-8
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
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Σύνολο

400.000,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

96.000,00 €
496.000,00 €

Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο κίνησης

353420

2

Βενζίνη αμόλυβδη

41268

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Ομάδα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

20.250,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.860,00 €
25.110,00 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

25000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Ομάδα 4 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ)
CPV: 09100000-0: 09134100-8
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο
ΦΠΑ

1.470,00 €
24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

352,80 €
1.822,80 €
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Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο κίνησης

1500

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

121.500,00 €

ΦΠΑ

24,00%

29.160,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ

150.660,00 €

Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

150000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

69.417,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

16.660,08 €
86.077,08 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

85700

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
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Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Ομάδα 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

20.250,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.860,00 €
25.110,00 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

25000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Ομάδα 8 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09132100-4
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

2.600,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

624,00 €
3.224,00 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Βενζίνη αμόλυβδη

2000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Ομάδα 9 (Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09122000- 0
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο
ΦΠΑ

730,00 €
24,00%

Συνολο

175,20 €
905,20 €
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αα

Είδος

Ποσότητα (τεμάχια)

1

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

40

Τιμή
ανά
μέτρησης €

μονάδα Δαπάνη (€)

Στην ανωτέρω τιμή ανά μονάδα μέτρησης δεν περιλαμβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το
Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα παρέχει κενές φιάλες προς επαναπλήρωση στον ανάδοχο
Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Ομάδα 10 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

9.720,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

2.332,80 €
12.052,80 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

12000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

*επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης σε €/l την ημέρα παράδοσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμ.
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης .
Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........%
Ομάδα 11 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

19.860,00 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

4.766,40 €
24.626,40 €
Ποσοστό έκπτωσης* ανά μονάδα μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο κίνησης

7000

2

Βενζίνη αμόλυβδη

10000
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Αριθμητικώς

Ολογράφως

Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ομάδα 1 (Πετρέλαιο θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής, εμπορική
ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Ομάδα 2 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ)
CPV: 09100000-0: 09132100-4, 09134100-8
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αμόλυβδη

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία
παρασκευής, εμπορική ονομασία, προδιαγραφές
προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Ομάδα 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Ομάδα 4 (Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ)
CPV: 09100000-0: 09134100-8
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο κίνησης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 5 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή Α)θμιας)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)
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Παρατηρήσεις

Φορέας Προμήθειας: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων
Ομάδα 6 (Πετρέλαιο θέρμανσης - Σχολ Επιτροπή B)θμιας)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Φορέας Προμήθειας: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
Ομάδα 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης – Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Ομάδα 8 (Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09132100-4
ΑΑ

Είδος

1

Βενζίνη αμόλυβδη

Προσφερόμενη Προδιαγραφή (Εταιρεία παρασκευής,
εμπορική ονομασία, προδιαγραφές προσφερόμενου
προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Ομάδα 9 (Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων)
CPV: 09100000-0: 09122000- 0
αα

Είδος

1

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

Προσφερόμενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική
ονομασία, προδιαγραφές
προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)

Παρατηρήσεις

Φορέας Προμήθειας: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Ομάδα 10 (Πετρέλαιο θέρμανσης - ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
CPV: 09100000-0: 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Προσφερόμενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική
ονομασία, προδιαγραφές
προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)
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Παρατηρήσεις

Ομάδα 11 (Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)
CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8, 09135100-5
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αμόλυβδη

Προσφερόμενη Προδιαγραφή
(Εταιρεία παρασκευής, εμπορική
ονομασία, προδιαγραφές
προσφερόμενου προϊόντος, κ.λπ.)

20/20

Παρατηρήσεις

