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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους αναγνωρισµένους ̟ροµηθευτές του είδους να υ̟οβάλλουν έγγραφες 

σφραγισµένες ̟ροσφορές  µέχρι και την Πέµ̟τη 05 /04/2018, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων (οδός 

Κυδωνίας 29, Χανιά), για την ανάθεση, µε τη διαδικασία του κατε̟είγοντος, σε εφαρµογή των διατάξεων 

του άρθρου 72 ̟αρ.1δ του Ν.3852/2010 της ̟ροµήθειας καύσιµων, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού  

245.768,12€. 

 
Η ̟ροµήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Χανίων µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαγωνιστικών διαδικασιών  (υ̟ογραφή συµβάσεων) και όχι ̟έραν του ̟ενταµήνου.  Η σύµβαση λύεται 
αυτοδίκαια µόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία.  

 

 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι α)  για τα καύσιµα ( ̟ετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, υγραέριο 
κίνησης LPG),  είναι το µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις 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 και β) για την ̟ροµήθεια των υγρο̟οιηµένων καύσιµων (υγραέριο – 
µίγµα Προ̟ανίου και Βουτανίου) η χαµηλότερη τιµή. 
 
Το ̟οσοστό έκ̟τωσης για την ̟ροµήθεια  καυσίµων µ̟ορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υ̟ερβαίνει 
το 5%. (άρθρο 63 του Ν.4257/2014). 
 
Αναλυτικά η ̟ροµήθεια έχει ως εξής:  
 
Φορέας ̟ροµήθειας ∆ήµου  Χανίων 

Είδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη ∆ήµου  Χανίων 

 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης (€/λτ) Προϋ̟ολογισµός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 143.979,90 1,15 165.576,88 € 



 
 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 14.435,16 1,35 19.487,47 € 

Σύνολο 185.064,35€ 

ΦΠΑ 24% 44.415,44 € 

Σύνολο µε ΦΠΑ 229.479,79€ 

 
Φορέας ̟ροµήθειας ∆ΟΚΟΙΠΠ 

Είδος Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αµόλυβδη  ∆ΟΚΟΙΠΠ  

 

 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης (€/λτ) Προϋ̟ολογισµός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 290,00 1,15 333,50 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 1.660,00 1,35 2.241,00 € 

Σύνολο 2.574,50€ 

ΦΠΑ 24% 617,88 € 

Σύνολο µε ΦΠΑ 3.192,38€ 

 

 
Φορέας ̟ροµήθειας Γηροκοµείο Χανίων 

Είδος Βενζίνη αµόλυβδη - Γηροκοµείο Χανίων 

 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης (€/λτ) Προϋ̟ολογισµός 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 1.000,00 1,35 1.350,00 € 

Σύνολο 1.350,00 € 

ΦΠΑ 24% 324,00 € 

Σύνολο µε ΦΠΑ 1.674,00 € 

 

 

 

 



 
 

Φορέας ̟ροµήθειας Γηροκοµείο Χανίων 

Είδος Υγρο̟οιηµένα καύσιµα- Γηροκοµείο Χανίων 

 

ΑΑ Είδος 
Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή ανά 
µονάδα 
µέτρησης (€/λτ) Προϋ̟ολογισµός 

1 

Υγρο̟οιηµένο καύσιµο (µίγµα ̟ρο̟ανίου- 
βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 
kg. 15 18,25 273,75 

Σύνολο 273,75 

ΦΠΑ 24% 65,70 

Σύνολο µε ΦΠΑ 339,45 

Στην ανωτέρω τιµή ανά µονάδα µέτρησης δεν ̟εριλαµβάνεται κόστος εγγυοδοσίας, καθώς το ∆ηµοτικό 

Γηροκοµείο Χανίων θα ̟αρέχει κενές φιάλες ̟ρος ε̟ανα̟λήρωση στον ανάδοχο. 

 
Φορέας ̟ροµήθειας ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ 

Είδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ 

 

ΑΑ Είδος Ποσότητα λτ 
Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης (€/λτ) Προϋ̟ολογισµός 

1 Πετρέλαιο κίνησης 2.500,00 1,15 2.875,00 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 550,00 1,35 742,50 € 

Σύνολο 3.617,50 € 

ΦΠΑ 24% 868,20 € 

Σύνολο µε ΦΠΑ 4.485,70 € 

 
 
Οι συµµετέχοντες 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 ανωτέρω.  Η ̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα 
είδη και τις ̟οσότητες κάθε τµήµατος ̟ου συµµετέχει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Μαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά σας θα ̟ρέ̟ει να καταθέσετε ̟ρος α̟όδειξη της µη συνδροµής των 
λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου.  

Η υ̟οχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, γγ) στις ̟ερι̟τώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 
 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και ε̟ικουρικής (άρθρο 80 ̟αρ.2 του Ν.4412/2016). Σε ̟ερί̟τωση 
φυσικού ̟ροσώ̟ου α̟αιτείται και ασφαλιστική ενηµερότητα µη µισθωτών  Ε.Φ.Κ.Α.. 
  
δ. Πιστο̟οιητικό α̟ό τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας 
υ̟οβολής ̟ροσφοράς.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι σε ̟ερί̟τωση µη ̟ροσκόµισης του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού  α̟ό την ̟αρα̟άνω  

∆ιεύθυνση  και σύµφωνα και µε το   υ̟’ αριθ.   ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφό του   
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας, εφαρµόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 80 ̟αρ.2 Ν.4412/2016, ̟ου 
̟ροβλέ̟ουν αντικατάσταση του ̟ιστο̟οιητικού µε ένορκη βεβαίωση.  
 
Συνε̟ώς  ο  υ̟οψήφιος ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταθέσει ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι α̟οκλεισµού α̟ό τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης της  ̟ερί̟τωσης γ' της ̟αραγράφου 
2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ήτοι  ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας 
υ̟οβολής ̟ροσφοράς.  
 

ε. Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου.  
 

 

 

 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
 
 
 

 


