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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές  μέχρι και την Παρασκευή 15/03/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός 
Κυδωνίας 29, Χανιά), για την ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 της προμήθειας καυσίμων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού  77.118,08€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
Η προμήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Χανίων σε πετρέλαιο θέρμανσης και του Δημοτικού Γηροκομείου σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης  
μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών  (υπογραφή συμβάσεων).  Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 
μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία.  
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης  είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Χανίων. 
 
 
Το ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια  καυσίμων μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 
(άρθρο 63 του Ν.4257/2014). 
 
Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:  
 
Φορέας προμήθειας ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Είδος Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης 

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

Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 50.000,00 0,890 €/λτ 44.500,00€ 

  Σύνολο   44.500,00€ 

  ΦΠΑ 24,00% 10.668,00€ 

  Σύνολο με ΦΠΑ  55.180,00 € 
 



 
 

 
Φορέας προμήθειας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Είδος Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

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

Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 10.000,00 0,890 €/λτ 8.900,00€ 

  Σύνολο  2.136,00€ 

  ΦΠΑ 24,00% 10.668,00€ 

  Σύνολο με ΦΠΑ  11.036,00 € 
 
 
 
Φορέας προμήθειας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Είδος Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

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

Προϋπολογισμός 

1 Πετρέλαιο κίνησης  7.000,00 1,256 €/λτ 8.792,00€ 

  Σύνολο  8.792,00€ 

  ΦΠΑ 24,00% 2.110,08€ 

  Σύνολο με ΦΠΑ  10.902,08€ 
 
 
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης 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 παράδοση των καυσίμων 
θα γίνεται απαραίτητα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή του Δημοτικού Γηροκομείου 
αντίστοιχα. 
 
 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος «Τεχνική 
Έκθεση» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.  Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%)  επί της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, του τμήματος, των τμημάτων που συμμετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α..  
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  
 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κύριας και επικουρικής (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών  Ε.Φ.Κ.Α.. 
  
5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  



 
 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης 
Εργασίας, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και 
αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού  από την παραπάνω  Διεύθυνση, 
εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ.2 Ν.4412/2016, που προβλέπουν αντικατάσταση του 
πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση.  

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν 
προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . 

 Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.  
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ  


