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Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους αναγνωρισµένους ̟ροµηθευτές του είδους να υ̟οβάλλουν έγγραφες
σφραγισµένες ̟ροσφορές µέχρι και την ∆ευτέρα 10/09/2018, 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 του ∆ήµου Χανίων και των Νοµικών
του Προσώ̟ων, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 247.278,37€.
Η ̟ροµήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ̟ων
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 θέρµανσης, ̟ετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αµόλυβδη), 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
̟ροσδιορίζεται α̟ό το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό 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 προμήθειας Δ Χανίων

TMHMA 1 - Είδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη Δ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο κίνησης

101.000,00

1,256 €/λτ

126.856,00 €

2 Βενζίνη αμόλυβδη

13.133,40

1,440 €/λτ

18.905,74 €

Σύνολο

145.761,74 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

34.982,82 €
180.744,56 €

TMHMA 2- Είδος Πετρέλαιο Θέρμανσης Δ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

13.046,24

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)
0,890 €/λτ

Σύνολο

Προϋπολογισμός
11.604,84 €
11.604,84 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

2.785,16 €
14.390,00 €

Φορέας προμήθειας ΔΟΚΟΙΠΠ
TMHMA 3 - Είδος Πετρέλαιο Κίνησης, Βενζίνη ΔΟΚΟΙΠΠ
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αμόλυβδη

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Προϋπολογισμός

295,00

1,256 €/λτ

370,42 €

1.680,00

1,440 €/λτ

2.418,39 €

Σύνολο

2.788,80 €

ΦΠΑ

0,24

Σύνολο με ΦΠΑ

669,31 €
3.458,11 €

TMHMA 4 - Είδος Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΟΚΟΙΠΠ
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

16.500,00

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)
0,890 €/λτ

Σύνολο

Προϋπολογισμός
14.677,02 €
14.677,02 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

3.522,48 €
18.199,50 €

Φορέας προμήθειας Γηροκομείο Χανίων
ΤΜΗΜΑ 5 - Είδος Βενζίνη αμόλυβδη - Γηροκομείο Χανίων
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Βενζίνη αμόλυβδη

1.000,00

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)
1,440 €/λτ

Σύνολο

Προϋπολογισμός
1.439,52 €
1.439,52 €

ΦΠΑ

0,24

Σύνολο με ΦΠΑ

345,48 €
1.785,00 €

ΤΜΗΜΑ 6 - Είδος Πετρέλαιο Θέρμανσης Γηροκομείο
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

22.000,00
Σύνολο

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)
0,890 €/λτ

Προϋπολογισμός
19.569,35 €
19.569,35 €

ΦΠΑ

24,00%

Σύνολο με ΦΠΑ

24.266,00 €

ΤΜΗΜΑ 7 - Είδος Υγροποιημένα καύσιμα- Γηροκομείο Χανίων
Ποσότητα
ΑΑ
Είδος
(τεμάχια)
Υγροποιημένο καύσιμο
(μίγμα προπανίου- βουτανίου)
1
σε Φιάλες καθαρού βάρους 10
kg.

4.696,65 €

Τιμή ανά τεμάχιο

15

Προϋπολογισμός

18,25 €

273,75

Σύνολο

273,75

ΦΠΑ

0,24

65,70 €

Σύνολο με ΦΠΑ

339,45 €

Φορέας προμήθειας ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
ΤΜΗΜΑ 8 - Είδος Πετρέλαιο Κίνησης, βενζίνη- ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο κίνησης
2 Βενζίνη αμόλυβδη

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

2.000,00

1,256 €/λτ

550,00

1,440 €/λτ

Προϋπολογισμός

Σύνολο
ΦΠΑ

2.511,29 €
791,73 €
3.303,02 €

0,24

Σύνολο με ΦΠΑ

792,73 €
4.095,75 €

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 συµµετέχουν.
Αναλυτικά οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών αναφέρονται στο συνηµµένο τεύχος
«Τεχνική Έκθεση» ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας.
Μαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά σας θα ̟ρέ̟ει να καταθέσετε, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική Ε̟ιστολή συµµετοχής για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το ένα τοις εκατό (1%) ε̟ί της συνολικής
̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης, του τµήµατος, των τµηµάτων ̟ου συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων.
2. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου.
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.
3. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ 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..

5. 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 σύµφωνα µε το υ̟’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Ε̟ιθεώρησης
Εργασίας, έχει ενεργο̟οιηθεί στην ̟ύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υ̟ηρεσία υ̟οβολής
αίτησης και αυτοµατο̟οιηµένης α̟άντησης σχετικά µε την χορήγηση Πιστο̟οιητικού της ̟αρ. 2γ του αρ.
73, Ν. 4412/2016.
Οι εγγεγραµµένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άµεση εξυ̟ηρέτηση τους µ̟ορούν να
χρησιµο̟οιούν την ηλεκτρονική υ̟ηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού α̟ό την ̟αρα̟άνω
∆ιεύθυνση, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 80 ̟αρ.2 Ν.4412/2016, ̟ου ̟ροβλέ̟ουν
αντικατάσταση του ̟ιστο̟οιητικού µε ένορκη βεβαίωση.
Για τις ̟ερι̟τώσεις συµµετοχής σε σύναψη δηµοσίων συµβάσεων οικονοµικών φορέων ̟ου δεν
α̟ασχολούσαν ̟ροσω̟ικό, για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, δεν ̟ροκύ̟τει η έκδοση του ανωτέρω
̟ιστο̟οιητικού, εφόσον δεν εµ̟ί̟τουν στις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 .
Για την α̟όδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρµογή η ̟αρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόµου.
6. Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου.
Εξαίρεση συµβάσεων έως 2.500 ευρώ α̟ό τους λόγους α̟οκλεισµού και τα δικαιολογητικά
Το άρθρο 73 δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων ̟εντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 ̟αρ.6 Ν.4412/2016, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την
̟αρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Το άρθρο 80 δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων ̟εντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (άρθρο 80 ̟αρ.11 Ν.4412/2016, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε
την ̟αρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Σε ̟ερί̟τωσης ό̟ου ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει σε τµήµα ή τµήµατα της ανωτέρω ̟ροµήθειας
̟ου το σύνολο του/ σύνολο τους είναι εκτιµώµενης αξίας ίσης ή κατώτερης των δύο χιλιάδων
̟εντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. δεν υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει τα υ̟΄ αριθµο 2, 3, 4, 5, 6
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το (άρθρο 73 ̟αρ.6 Ν.4412/2016, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ.9
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

