ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων
Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3

Χανιά 16-04-2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1 Γενικά Στοιχεία προμήθειας καυσίμων
Η προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης - CPV: 09100000-0) αφορά τις ανάγκες κίνησης
οχημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π
Η προμήθεια καυσίμων είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.557,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%. 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.
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Τμημα Κ6, Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ,
Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής κ
Παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.256,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 301,44 €
Σύνολο 1.557,44 €
Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλες τις ποσότητες που αναφέρονται.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι :
η 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.
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 προσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων
καυσίμων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της διακήρυξης
Επίσης οι προσφορές θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986

(ΦΕΚ Α/75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
του όρους της παρούσης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
δημοσίου.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης σχετική με τα είδη για τα οποία
συμμετέχουν.
Όσον αφορά τους υποψήφιους θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους:
Άδεια Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας καυσίμων ή/και Άδεια διακίνησης πετρελαιοειδών
προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3054/2002, ή/και Άδεια Παραγωγής ή/και
Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας, ανάλογα και σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Αδεία λειτουργίας του/των πρατηρίου/ων καυσίμων, μέσω του/των οποίων θα
ανεφοδιάζονται τα οχήματα – μηχανήματα του Φορέα Προμήθειας στην περίπτωση που δεν
συμπίπτει/ουν με την άδεια λιανικής εμπορίας που προβλέπεται ανωτέρω.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή
αντιπροσώπους) που θα χρησιμοποιηθούν για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της παρ. Γ
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Ο Φορέας Προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Γενικό Χημείο του
Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών, όπως αναλυτικά ορίζεται στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα καυσίμου και να ζητήσει
την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων.
Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας
υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.).
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του φορέα προμήθειας
και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Φορέα.

1.1 Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών
1.1.1

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 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:
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.

1.2 Αναλυτικό αντικείμενο προμήθειας καυσίμων – Ενδεικτικός
προϋπολογισμός
Οι κατωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Ο Φορέας
προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό
προμήθεια ειδών.
Έκαστη προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων προς προμήθεια ειδών,
επί ποινή αποκλεισμού.

1.2.1

Προμήθεια καυσίμων

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης οχημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π, είναι
προϋπολογισμού 1.557,44 € 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
Φορέας προμήθειας: ΔΟΚΟΙΠΠ
Ειδος: Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ
ΑΑ

Είδος

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης (€/λτ)

Ποσότητα λτ

1 Πετρέλαιο κίνησης

1.000,00

Προϋπολογισμός

1,256 €/λτ

Σύνολο
ΦΠΑ

1.256,00 €
0,24

Σύνολο με ΦΠΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

1.256,00 €
301,44 €
1.557,44 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών

Στέλιος Σταματουλάκης
Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

2 Έντυπο Οικονομικής Προσφορά
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
»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
Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,
έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,
τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

2.1.1

Προμήθεια καυσίμων

Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ,
CPV: 09100000-0: 09134100-8, 09132100-4
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο

1.256,00 €

ΦΠΑ

0,24

301,44 €

Σύνολο με ΦΠΑ

1.557,44 €
Ποσοστό
έκπτωσης*
μέτρησης (L)

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα λτ

1

Πετρέλαιο κίνησης

1.000,00

Αριθμητικώς

ανά

μονάδα

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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3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Φορέας Προμήθειας: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Πετρέλαιο Κίνησης ΔΟΚΟΙΠΠ
CPV: 09100000-0: 09134100-8, 09132100-4
ΑΑ

Είδος

1

Πετρέλαιο κίνησης

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

6

Παρατηρήσεις

