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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 Α  Γενικά Στοιχεία προμήθειας καυσίμων
Η προμήθεια καυσίμων (Υγραέριο LPG - CPV: 09100000-0) αφορά τις ανάγκες σε  Υγραέριο LPG
σε δεξαμενή της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων

Η προμήθεια καυσίμων είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.984,00 € 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: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Τμημα Κ8, Υγραέριο LPG σε δεξαμενή Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά , 

Υγραέριο LPG για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 384,00€

Σύνολο 1.984,00 €

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλες τις ποσότητες που αναφέρονται.
Εναλλακτικές  προσφορές  δεν θα  γίνονται  δεκτές.   Κριτήριο  κατακύρωσης είναι  η  χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή κέρδους. 

Ανάδοχος θα είναι ο προμηθευτής με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή κέρδους , επιπρόσθετα
της  τιμής  του  διυλιστηρίου  σε  «LPG Bιομηχανίας»,  όπως  αναρτάται  στην σελίδα  της  Γενικής
Γραμματείας  Εμπορίου  &  Προστασίας  Καταναλωτή  http://oil.gge.gov.gr (συμπεριλ.  φόρων  –
τελών, προ ΦΠΑ). Η προσφερόμενη τιμή κέρδους θα είναι σε   €   /λτ  . 

Η τιμή του Διυλιστηρίου σε  € /λτ που θα χρησιμοποιηθεί κατά την τιμολόγηση θα υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψιν το ειδικό βάρος του καυσίμου όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα κατά την
φόρτωση αυτού

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. 
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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:

Σχετική  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.

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.

 Α.1  Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών 

 Α.1.1 Υγραέριο LPG

Για  το  υγραέριο  LPG  ισχύουν  οι  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  Υπ  Αποφ-Δ3/14858/93
(ΦΕΚ-477.Β/1-7-93) και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πού αναφέρονται στην
ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006). Το καύσιμο αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Παιδικής
Εξοχής-Κατασκήνωσης  Καλαθά  και  θα  μεταφέρεται  από  τον  ανάδοχο  στον  χώρο  της
κατασκήνωσης  με  τα  κατάλληλα  και  ασφαλή  μέσα  και  η  τοποθέτηση  τους  στις  αντίστοιχες
δεξαμενές.
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 Α.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. 

 Α.2.1 Προμήθεια καυσίμων

Η συνολική προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά
είναι προϋπολογισμού 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά υγραέριο LPG για ένα
έτος από την υπογραφή σύμβασης, ως ακολούθως:  

Τμημα: Κ8

Φορέας προμήθειας: Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά

Ειδος: Υγραέριο LPG σε δεξαμενή Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 

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

Προϋπολογισμός

1
Υγραέριο LPG σε δεξαμενή στις 
εγκαταστάσεις της δομής.

2.000,00 0,800 €/λτ 1.600,00 €

Σύνολο 1.600,00 €

ΦΠΑ 24,00% 384,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ 1.984,00 €

Ο τρόπος  παράδοσης  όσο  αφορά  το  υγροποιημένο  καύσιμο    LPG   είναι  η  μεταφορά  από  τον
ανάδοχο στον χώρο της κατασκήνωσης με τα κατάλληλα και ασφαλή μέσα και η τοποθέτηση τους
στις  αντίστοιχες  δεξαμενές,  κατόπιν  υπόδειξης  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  του  τμήματος
προμηθειών του φορέα, εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα και θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Στέλιος Σταματουλάκης

Ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Καθαριότητας
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 Β  Έντυπο Οικονομικής Προσφορά 
ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  LPG  ΣΕ  ΔΕΞΑΜΕΝΉ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΗΣ-
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΚΑΛΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  »με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή κέρδους 

Ανάδοχος θα είναι ο προμηθευτής με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή κέρδους , επιπρόσθετα
της  τιμής  του  διυλιστηρίου  σε  «LPG  Bιομηχανίας»,  όπως  αναρτάτε  στην  σελίδα  της  Γενική
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή http://oil.gge.gov.gr (συμπεριλ. φόρων – τελών,
προ ΦΠΑ). Η προσφερόμενη τιμή κέρδους θα είναι σε   €   /λτ  . 

(Η τιμή του Διυλιστηρίου σε € /λτ που θα χρησιμοποιηθεί κατά την τιμολόγηση θα υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψιν το ειδικό βάρος του καυσίμου όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα κατά την
φόρτωση αυτού)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Της επιχείρησης .................................................................................................................................., 

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............, 

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

 Β.1.1 Προμήθεια καυσίμων

Φορέας Προμήθειας:  Δήμος Χανίων - Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Καλαθά

Τμημα Κ8, Υγραέριο LPG σε δεξαμενή Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 
CPV: 09100000-0: 09133000-0
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Σύνολο 1.600,00 €

ΦΠΑ 24,00% 384,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ 1.984,00 €

προσφερόμενη  τιμή  κέρδους    σε    €  /λτ  

(επιπρόσθετα  της  τιμής  του  διυλιστηρίου  σε
«LPG Bιομηχανίας»)

ΑΑ Είδος Συνολική ποσότητα
(λτ)

Αριθμητικώς Ολογράφως

1,00 Υγραέριο  LPG  σε  δεξαμενή  στις

εγκαταστάσεις της δομής.

2.000,00

Ο Φ.Π.Α. για τα παραπάνω είδη είναι: ........% 

5

http://oil.gge.gov.gr/




 Γ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τμημα Κ8, Υγραέριο LPG σε δεξαμενή Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Καλαθά 
CPV: 09100000-0: 09133000-0

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

Παρατηρήσεις

1 Υγραέριο LPG σε δεξαμενή στις
εγκαταστάσεις της δομής.
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