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ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο
ΘΕΜΑ: Προµήθεια υγραερίου LPG σε δεξαµενή της Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης Καλαθά του ∆ήµου
Χανίων

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υ̟όψη:

















Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθµιση του θεσµικού
̟λαισίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και ανα̟τυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ Ρυθµίσεις για την α̟οτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε
την α̟ονοµή ιθαγένειας και την ̟ολιτογράφηση - Λοι̟ές διατάξεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
Το άρθρο 4 της α̟ό 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ̟ου δηµοσιευθυκε στο ΦΕΚ
Τεύχος Α 240/12.12.2012 και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 18/25.01.2013), άρθρο 48.
Την ̟αρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 στις ο̟οίες ̟ροβλέ̟εται ότι «Κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τα
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα
τµήµατα κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υ̟όψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος,
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι µικρότερη α̟ό 80.000 ευρώ για ̟ροµήθειες ή υ̟ηρεσίες ή α̟ό 1.000.000 ευρώ
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τµηµάτων ̟ου ανατίθενται µε αυτόν τον τρό̟ο, δεν υ̟ερβαίνει το 20 %
της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις ο̟οίες έχει διαιρεθεί το ̟ροτεινόµενο έργο, η ̟ροτεινόµενη
α̟όκτηση οµοιογενών αγαθών ή η ̟ροτεινόµενη ̟αροχή υ̟ηρεσιών.»
Την υ̟΄αριθµό 307/2019 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων.
Τον ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Χανίων για το οικονοµικού έτους 2019, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ̟ίστωση
στον Κ.Α. 15-6482.001.
Την µελέτη της ̟ροµήθειας, ό̟ως αυτή έχει συνταχθεί α̟ό το τµήµα ∆ιαχείρισης Ε̟ισκευής και
Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας.
Την υ̟΄αριθµό Α-531/2019 Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης ̟ου εγκρίνει τη δα̟άνη, δεσµεύει και
διαθέτει ̟ίστωση για την ̟ροµήθεια Υγραερίου για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής –
Κατασκήνωσης Καλαθά του ∆ήµου Χανίων.
Την υ̟΄ αριθµό 22369/2019 ̟ρόσκληση του ∆ήµου Χανίων για την ανωτέρω ̟ροµήθεια.
Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία ̟ροσφορά.
Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων ̟ου ε̟ιβάλουν την ανωτέρω δα̟άνη.



Την υ̟’ αριθµό 282/01-09-2018 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υ̟οβάλετε την οικονοµική ̟ροσφορά σας για την ̟ροµήθεια υγραερίου LPG για τις ανάγκες της Παιδικής
Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του ∆ήµου Χανίων, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.984,00€
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) σύµφωνα µε την µελέτη ̟ου έχει συντάξει τµήµα ∆ιαχείρισης
Ε̟ισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας και α̟οτελούν
ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, ως εξής:

Ειδος: Υγραέριο LPG σε δεξαµενή Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά
ΑΑ

Είδος

1

Ποσότητα λτ

Υγραέριο LPG σε δεξαµενή στις
εγκαταστάσεις της δοµής.

2.000,00

Τιµή ανά
µονάδα
Προϋ̟ολογισµός
µέτρησης (€/λτ)

0,800 €/λτ

Σύνολο
ΦΠΑ

1.600,00 €

1.600,00 €
24,00%

Σύνολο µε ΦΠΑ

384,00 €
1.984,00 €

Οι αναφερόµενες ̟οσότητες, των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο Φορέας ̟ροµήθειας δεν
είναι υ̟οχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόµενες ̟οσότητες των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών.
Αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στην
µελέτη ̟ου συντάχθηκε α̟ό το Τµήµα ∆ιαχείρισης, Ε̟ισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της
̟αρούσας.
Η ̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις ̟οσότητες ̟ου αναφέρονται. Εναλλακτικές
̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή κέρδους.
Ανάδοχος θα είναι ο ̟ροµηθευτής µε την χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή κέρδους , ε̟ι̟ρόσθετα της τιµής
του διυλιστηρίου σε «LPG Bιοµηχανίας», ό̟ως αναρτάται στην σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµ̟ορίου &
Προστασίας Καταναλωτή http://oil.gge.gov.gr (συµ̟εριλ. φόρων – τελών, ̟ρο ΦΠΑ). Η ̟ροσφερόµενη τιµή
κέρδους θα είναι σε € /λτ.
Η τιµή του ∆ιυλιστηρίου σε € /λτ ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί κατά την τιµολόγηση θα υ̟ολογίζεται λαµβάνοντας
υ̟όψιν το ειδικό βάρος του καυσίµου ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό ε̟ίσηµα έγγραφα κατά την φόρτωση αυτού.
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υ̟έρ τρίτων ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση ̟ου θα ισχύει κατά
την ηµέρα της δηµο̟ράτησης, εκτός α̟ό τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ̟ου θα βαρύνει έκαστο Φορέα Προµήθειας.
Η ̟ροσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει µέχρι το ̟έρας της σύµβασης.

Ο τρό̟ος ̟αράδοσης όσο αφορά το υγρο̟οιηµένο καύσιµο LPG είναι η µεταφορά α̟ό τον ανάδοχο στον
χώρο της κατασκήνωσης µε τα κατάλληλα και ασφαλή µέσα και η το̟οθέτηση τους στις αντίστοιχες δεξαµενές,
κατό̟ιν υ̟όδειξης α̟ό τον αρµόδιο υ̟άλληλο του τµήµατος ̟ροµηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών α̟ό την
ειδο̟οίηση. Η ̟αράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα και θα γίνεται µε ευθύνη
και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή.

Η ̟ροσφορά, για να γίνει δεκτή, θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
1. Οι ̟ροσφορές θα συνοδεύονται µε υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρο 8 ̟αρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75),
ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην ο̟οία θα δηλώνεται η συµµόρφωση των ̟ροσφερόµενων καυσίµων µε τις
α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές συντάχθηκαν α̟ό το Τµήµα ∆ιαχείρισης, Ε̟ισκευής & Συντήρησης
Οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων.
2.Ε̟ίσης οι ̟ροσφορές θα συνοδεύονται µε υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρο 8 ̟αρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
Α/75) ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι: ∆έχονται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα του όρους της
̟αρούσης και ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου.
3.Άδεια Εµ̟ορίας ή Λιανικής Εµ̟ορίας καυσίµων ή/και Άδεια διακίνησης ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων,
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 3054/2002, ή/και Άδεια Παραγωγής ή/και Εµ̟ορίας ή Λιανικής
Εµ̟ορίας, ανάλογα και σύµφωνα µε την κείµενη εθνική ή ευρω̟αϊκή νοµοθεσία.
4.Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να ̟εριέχουν συµ̟ληρωµένο το ερωτηµατολόγιο της ̟αρ. Γ της
µελέτης ̟ου συντάχθηκε α̟ό το Τµήµα ∆ιαχείρισης, Ε̟ισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων.
Η Οικονοµική ̟ροσφορά σας δεν θα υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό.
Παρακαλούµε να υ̟οβάλλετε την ̟ροσφορά σας, έως και την Πέµ̟τη 13/06/2019, στο ̟ρωτόκολλο του
∆ήµου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο ο̟οίος θα αναφέρει: Προς: Γραφείο
Προµηθειών, Προσφορά για την «Προµήθεια υγραερίου LPG για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής –
Κατασκήνωσης Καλαθά του ∆ήµου Χανίων»

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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