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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Α το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο
νομό μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου του Ν.Δ. Καβάλας για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, ενώ για την ομάδα Β τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσης αξία ανέρχεται στα 198.201,23 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ειδικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α
1
2
3
4

Είδος
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πετρέλαιο Κίνησης
Βενζίνη Super LRP
Βενζίνη Αμόλυβδη

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονάδος
(€/λτ)
1,00
34.450,00
79.500,00
1,15
1.590,00
1,75
11.925,00
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Α

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
34.450,00
91.425,00
2.782,50
16.098,75
144.756,25
33.293,94
178.050,19

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
α/α

Είδος

1 20w50 πετρελαιοκινητήρων
2 15w40 πετρελαιοκινητήρων
3 10w40 πετρελαιοκινητήρων

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονά-δος (€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

132,50
291,50
198,75

5,00
6,50
8,00

662,50
1.894,75
1.590,00

4

Βαλβολίνη 85w-90 (κιβώτια ταχυτήτων)

304,75

5,00

1.523,75

5

Βαλβολίνη 85w-90 (χρήση σε διαφορικά κατ/στών)

66,25

6,50

430,63

6

Συνθετική Βαλβολίνη SAE
(κιβώτια ταχυτήτων)

75w-90

15,90

12,00

190,80

1.325,00

3,50

4.637,50

13,25
39,75
13,25
13,25

6,00
6,00
7,30
8,20

79,50
238,50
96,73
108,65

12,20

323,30

13,25

5,00

66,25

14 Λάδι ATF-D2 / D3

13,25

8,00

106,00

15 Λάδι διαφορικού SAE 10w30
16 Λάδι μηχανής SAE 20w50

39,75
159,00

4,50
3,50

178,88
556,50

17 Λάδι μηχανής SAE 15w40

159,00

3,40

540,60

18 Λάδι μηχανής SAE 10w40

26,50

4,50

119,25

19 Λάδι ISO 68
20 Υγρά φρένων DOT-4

145,75
13,25

2,60
0,75

378,95
9,94

21 Καθαριστικό βιοντίζελ (μυκητοκτόνο)

79,50

15,00

1.192,50

22 Καθαριστικό ντίζελ
23 Αντιπαγωτικό

13,25
26,50

15,00
12,25

198,75
324,63

24 Αντιψυκτικό (-76 οC)

145,75

3,00

437,25

25 Πρόσθετο ad blue

397,50

7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
8
9
10
11

20w50 βενζινοκινητήρων
15w40 βενζινοκινητήρων
10w40 βενζινοκινητήρων
5w30 (φίλτρο σωματιδίων)

12 5w30 (πολυτελή επιβατικά οχήματα)
13

Λιπαντικά μίξεως τετράχρονων κινητήρων (χλοοκοπτικά κ.α) 10w40

26,50

1,25
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Β
Άθροισμα ομάδων Α & Β

496,88
16.382,96
3.768,08
20.151,04
198.201,23

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παγγαίου, την 27/09/2013, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν,
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όπως αναλυτικότερα ορίζεται στη διακήρυξη. Οι
προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ν. 2286/1995 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφ. Υπ. Εσ.
Δ.Δ.Α. 11389/1993).
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Το σύνολο της δαπάνης της προμήθειας κατανέμεται δηλαδή
σε επιμέρους προϋπολογισμούς ομάδες και ανά δημοτική ενότητα. Οι υποψήφιοι της ομάδας Α μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού
είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων για μία, περισσότερες ή όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Οι υποψήφιοι της ομάδας Β πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
ειδών της ομάδας. Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν
προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων για την ομάδα Α, ενώ

για την ομάδα Β η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο της ομάδας από ένα προμηθευτή.
Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης: Τηλ.: 2592 3 500 31, Φαξ: 2592 3 500 77, κ. Πάτσας Δημήτριος.
Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ξουλόγης
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Αρ. Πρωτ. 38427

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
διακηρύσσει Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων) για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου που αφορούν στο έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων για το Νομό της Καβάλας, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι 31/12/2013 ή μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου που διεθνή διαγωνισμού που διενεργείται παράλληλα.
Η προμήθεια εγκρίθηκε με την αρ. 03/51/09.01.2013 Απόφαση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφ.
Ενότητας Καβάλας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, (περί χορήγησης της προβλεπόμενης εξουσιοδότησης για την εκτέλεση της προμήθειας).
Η παρούσα μελέτη (όροι, τρόπος εκτέλεσης και κριτήριο κατακύρωσης και τεχνικές προδιαγραφές) εγκρίθηκε με την αρ. 167/2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ενώ η έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας έγινε με την 295/2013 απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου
Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου, της
ΔΕΥΑ Παγγαίου, της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παγγαίου, της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου και της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, έτους 2013. Η ψήφιση των πιστώσεων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου Παγγαίου έγινε με την αρ.17/2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:










Τις διατάξεις της 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010
Η αριθμ. εγκύκλιος 3 του Υπ. Εσωτερικών, Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 11543/26.03.2013

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός – Γενικοί όροι
Τα υπό προμήθεια είδη προϋπολογίζονται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α
1
2
3
4

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονάδος
(€/λτ)
1,00
34.450,00
79.500,00
1,15
1.590,00
1,75
11.925,00
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Α

Είδος
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πετρέλαιο Κίνησης
Βενζίνη Super LRP
Βενζίνη Αμόλυβδη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
34.450,00
91.425,00
2.782,50
16.098,75
144.756,25
33.293,94
178.050,19

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
α/α

Είδος

1 20w50 πετρελαιοκινητήρων
2 15w40 πετρελαιοκινητήρων
3 10w40 πετρελαιοκινητήρων

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονά-δος (€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

132,50
291,50
198,75

5,00
6,50
8,00

662,50
1.894,75
1.590,00

4

Βαλβολίνη 85w-90 (κιβώτια ταχυτήτων)

304,75

5,00

1.523,75

5

Βαλβολίνη 85w-90 (χρήση σε διαφορικά κατ/στών)

66,25

6,50

430,63

6

Συνθετική Βαλβολίνη SAE
(κιβώτια ταχυτήτων)

15,90

12,00

190,80

1.325,00

3,50

4.637,50

13,25
39,75
13,25
13,25

6,00
6,00
7,30
8,20

79,50
238,50
96,73
108,65

12,20

323,30

13,25

5,00

66,25

14 Λάδι ATF-D2 / D3

13,25

8,00

106,00

15 Λάδι διαφορικού SAE 10w30
16 Λάδι μηχανής SAE 20w50

39,75
159,00

4,50
3,50

178,88
556,50

75w-90

7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
8
9
10
11

20w50 βενζινοκινητήρων
15w40 βενζινοκινητήρων
10w40 βενζινοκινητήρων
5w30 (φίλτρο σωματιδίων)

12 5w30 (πολυτελή επιβατικά οχήματα)
13

Λιπαντικά μίξεως τετράχρονων κινητήρων (χλοοκοπτικά κ.α) 10w40

26,50

17 Λάδι μηχανής SAE 15w40

159,00

3,40

540,60

18 Λάδι μηχανής SAE 10w40

26,50

4,50

119,25

19 Λάδι ISO 68
20 Υγρά φρένων DOT-4

145,75
13,25

2,60
0,75

378,95
9,94

21 Καθαριστικό βιοντίζελ (μυκητοκτόνο)

79,50

15,00

1.192,50

22 Καθαριστικό ντίζελ
23 Αντιπαγωτικό

13,25
26,50

15,00
12,25

198,75
324,63

24 Αντιψυκτικό (-76 οC)

145,75

3,00

437,25

25 Πρόσθετο ad blue

397,50

1,25
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Β
Άθροισμα ομάδων Α & Β

496,88
16.382,96
3.768,08
20.151,04
198.201,23

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (τακτικά έσοδα) και θα βαρύνει τους
οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων, μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού.
Δεδομένης της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν τα διοικητικά όρια του νέου καλλικρατικού Δήμου
Παγγαίου, και καθώς δεν είναι αποδεκτή η μετακίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ. σε μεγάλες αποστάσεις για τον τακτικό τους ανεφοδιασμό, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεφοδιασμού σε
λογική απόσταση από την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, η διαγωνιστική διαδικασία
θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάδειξη ή ενός αναδόχου ή «ένωσης» προμηθευτών ή περισσοτέρων μεμονωμένων αναδόχων, που να διαθέτει/ουν πρατήρια σε κάθε μια από τις δημοτικές ενότητες που αντιπροσωπεύουν τα διοικητικά όρια των παλαιών δήμων, ειδικότερα:
1. Ελευθερών

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

3.047,50
0,00
3.180,00

1,00
1,00
1,00

3.047,50
0,00
3.180,00

4 Πετρέλαιο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

1.060,00

1,00

1.060,00

α/α

Είδος

19.875,00
1.961,00
662,50
3.180,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

22.856,25
2.255,15
1.159,38
4.293,00
572,40
38.423,68
8.837,45
47.261,12

2. Ελευθερούπολης

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

3.975,00
530,00
7.552,50

1,00
1,00
1,00

3.975,00
530,00
7.552,50

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

3.047,50

1,00

3.047,50

α/α

Είδος

28.355,00
1.961,00
530,00
5.035,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

32.608,25
2.255,15
927,50
6.797,25
572,40
58.265,55
13.401,08
71.666,63

3. Πιερέων

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

795,00
0,00
795,00

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
795,00

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

530,00

1,00

530,00

α/α

Είδος

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
14.123,18
3.248,33
17.371,51

4. Παγγαίου

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

795,00
0,00
3.312,50

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
3.312,50

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

1.457,50

1,00

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

1.457,50
8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
17.568,18
4.040,68
21.608,86

5. Ορφανού

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών
4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

795,00
0,00
3.047,50

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
3.047,50

530,00

1,00

530,00

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
16.375,68
3.766,41
20.142,08

Το σύνολο της δαπάνης της προμήθειας της ομάδας Α κατανέμεται δηλαδή σε επιμέρους προϋπολογισμούς (ομάδες) ανά δημοτική ενότητα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε για μία δημοτική ενότητα παράδοσης
των καυσίμων είτε για περισσότερες ή όλες τις δημοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια καυσίμων της ομάδας Α θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή
ή από διάφορους προμηθευτές ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων για την ομάδα Α, ενώ για
την ομάδα Β η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο της ομάδας από ένα προμηθευτή.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε προμηθευτή με χαμηλότερο ποσοστό
έκπτωσης στη περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την έδρα της κάθε δημοτικής ενότητας με το
πρατήριο του προμηθευτή είναι συμφέρουσα.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.
Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, μαζί με την παρούσα Διακήρυξη διατίθεται και έντυπο
προσφοράς.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο των ζητούμενων ειδών (θα γίνουν δεκτές μόνο
προσφορές που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων). Η κατακύρωση θα
γίνει στο σύνολο των προσφερομένων ειδών και ποσοτήτων, πάντα ανά Δημοτική Ενότητα για την ομάδα
Α, ενώ στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών και ποσοτήτων για την ομάδα Β).

ΑΡΘΡΟ 3
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν εκπληρώνονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές
στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Εννοείται ότι:
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η βενζίνη super θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη αμόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο.
γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
δ) Τα καύσιμα και λιπαντικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με του όρους και σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επίσημων σχετικών κρατικών φορέων Επίσης θα
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παγγαίου, τη Παρασκευή,27/09/2013 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών), από την ορισθείσα με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 609/2012 Επιτροπή Διαγωνισμού, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και Εισήγησης για Ανάθεση για τις Προμήθειες του αρ. 46,
παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Την Επιτροπή αποτελούν οι:
1. Στάγκο Ευάγγελο, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου
2. Παυλίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου
3. Κοτζαμπασάκο Στέργιο, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας, ο διαγωνισμός δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την επόμενη
εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.
ΑΡΘΡΟ 5
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου, μέχρι και την Πέμπτη 26/09/2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2592 3 500 31, Fax: 2592 0 500 77, Αρμόδιος κ. Πάτσας Δημήτριος.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και ελαιολιπαντικών καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνεται
τμηματικά/περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν
εντολής με ευθύνη του αναδόχου. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει με βυτιοφόρο όχημα να μεταφέρει την
απαραίτητη ποσότητα καυσίμου θέρμανσης στις σχολικές εγκαταστάσεις, τα κτίρια του Δήμου, της ΔΕΥΑΠ, των Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ μετά από εντολή από την αναθέτουσα αρχή.

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη ή super, και των δεξαμενών των κτιρίων με
πετρέλαιο θέρμανσης, θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Παγγαίου
(ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα), όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Συγκεκριμένα:


Η προμήθεια των κτιρίων, οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερών θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Ελευθερών.



Η προμήθεια των κτιρίων, οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερούπολης θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Ελευθερούπολης.



Η προμήθεια των κτιρίων, οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας
Ορφανού θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Ορφανού.



Η προμήθεια των κτιρίων, οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας
Παγγαίου θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Παγγαίου.



Η προμήθεια των κτιρίων, οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας
Πιερέων θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Πιερέων.

Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το Δήμο Παγγαίου. Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη
στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.
Για κάθε ποσότητα θα εκδίδεται δελτίο αποστολής και ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που αφορά στα
δελτία αποστολής ανά αυτοκίνητο/εγκατάσταση για κάθε μήνα.
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν
να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγύηση συμμετοχής (βλ. και το άρθρο 14)
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:




Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο
επάγγελμα .
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ως άνω,
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:


Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη



κατάσταση.
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα
του διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:




Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Ιδιωτικό συμφωνητικό.
γ. Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόμενων πρατηρίων, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται την συνεργασία.
6. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:






Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται αριθμός fax στον
οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .
Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας
δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.
1. Για την νόμιμη εκπροσώπηση: α) Τα φυσικά πρόσωπα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή θεωρημένο αντίγραφο αυτής. β) Για τις εταιρείες, εφόσον πρόκειται για τους νόμιμους εκπροσώπους τους, απαιτείται αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης Δ.Σ. θεωρημένο με το γνήσιο
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
2. Για την εκπροσώπηση υποψηφίου αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου (τρίτο πρόσωπο) που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος του, θα πρέπει να είναι:
o
Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
o
Α.Ε:. απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
o
Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό ορισμού του διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
o
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμη-



θευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του
προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί
Υπεύθυνη Δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό έλεγχο από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή
ελέγχου (παρ. 14 άρθρο 38 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), αν και εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Παγγαίου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑΔΚΥ κ.α. ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά που θα δοθεί θα είναι
για την ομάδα Α: ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από την
αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των προσφερομένων ειδών ανά Δημοτική Ενότητα.
για την ομάδα Β: τιμή ανά είδος ελαιολιπαντικού ή πρόσθετου στο σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους.
Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των προσφερομένων ειδών της ομάδας στον προμηθευτή που θα
δώσει την συνολικά χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 9
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος
Παγγαίου μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των
προσφορών.
Αν κριθούν ασύμφορες οι προσφορές, ο φορέας μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό και ο μειοδότης δε δικαιούται να
προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10
Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την
παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την Επιτροπή τα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται ώστε, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, να επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
στην Επιτροπή, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται. Ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες
από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με
έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
σε πρακτικό.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή του κάθε είδους καυσίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και
τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί
για:
α. Τη ματαίωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας,
β. Την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του Διαγωνισμού με νέους όρους.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο Διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός Διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.
ΑΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμη-

θευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Παγγαίου, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και
για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Παγγαίου κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά.
Ο Δήμος Παγγαίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων
που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 13
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής
απόφασης, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Εφόσον, κατά την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων, λιπαντικών προκύψει ακαταλληλότητα αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί
σε άμεση αντικατάσταση τους.
1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση – πρόσκληση για την
υπογραφή της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Παγγαίου η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της
τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή
στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος (η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία) και περιλαμβάνει τα στοιχεία
της προμήθειας:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα και την ποσότητα.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίμου.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίμου.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου.
Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο και μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:





Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι
στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ. και ότι είναι κατάλληλα από
κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από
αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το
ακατάλληλο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 14
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων για το σύνολο της προμήθειας
(ομάδα Α και Β) ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού € 198.201,23 (με Φ.Π.Α.) ήτοι
συνολικά € 3.964,02.
Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά την ομάδα Α της προμήθειας όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη για
συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας
υπολογίζεται σε ποσοστό 2% με βάση τον επί μέρους προϋπολογισμό της συγκεκριμένης ΔΕ, αν δηλαδή υποτεθεί
ότι η προσφορά θα αφορά σε επί μέρους Δημοτική Ενότητα, θα πρέπει να προσκομισθεί εγγυητική επιστολή που
να αντιπροσωπεύει το 2% του προϋπολογισμού της Δημοτικής αυτής Ενότητας, ήτοι:
1. Δημοτική Ενότητα Ελευθερών: € 945,22
2. Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης: € 1.433,33
3. Δημοτική Ενότητα Πιερέων: € 347,43
4. Δημοτική Ενότητα Παγγαίου: € 432,18
5. Δημοτική Ενότητα Ορφανού: € 402,84
Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά την ομάδα Β της προμήθειας όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη η
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της ομάδας με (Φ.Π.Α.) ήτοι €
403,02.
Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό. Η
εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες

από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i. Την ημερομηνία έκδοσης.
ii. Τον εκδότη.
iii. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
iv. Τον αριθμό της εγγύησης.
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
vi. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
vii. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θ’ αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 15
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 16
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό
προμήθεια υλικών και μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτουμένων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου. Η ημερομηνία
πληρωμής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την έκδοση του τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 17
Άλλα στοιχεία
Ο Δήμος Παγγαίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης καθώς και οι
τιμές των ελαιολιπαντικών είναι σταθερές και αμετάβλητες, θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν θα υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έγγραφο που να δηλώνει το ή τα πρατήρια από τα οποία θα παρέχει το προς προμήθεια καύσιμο.
ΑΡΘΡΟ 18
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου.
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί στη διαύγεια.

όπως ορίζει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τον Ν. 3548/2007 και τη νομοθεσία περί κατωτάτων ορίων
δημοσίων συμβάσεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Δεν υπάρχει δαπάνη δημοσίευσης που να βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ξουλόγης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 , 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: info@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Πάτσας Δημήτριος
Τηλ: 2592 3 50031
Fax: 2592 3 50077

«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικός

1. Ελευθερών

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

3.047,50
0,00
3.180,00

1,00
1,00
1,00

3.047,50
0,00
3.180,00

4 Πετρέλαιο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

1.060,00

1,00

1.060,00

α/α

Είδος

19.875,00
1.961,00
662,50
3.180,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

22.856,25
2.255,15
1.159,38
4.293,00
572,40
38.423,68
8.837,45
47.261,12

2. Ελευθερούπολης

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

3.975,00
530,00
7.552,50

1,00
1,00
1,00

3.975,00
530,00
7.552,50

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ

3.047,50

1,00

3.047,50

28.355,00
1.961,00

1,15
1,15

32.608,25
2.255,15

α/α

Είδος

530,00
5.035,00
424,00

7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

927,50
6.797,25
572,40
58.265,55
13.401,08
71.666,63

3. Πιερέων

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

795,00
0,00
795,00

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
795,00

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

530,00

1,00

530,00

α/α

Είδος

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
14.123,18
3.248,33
17.371,51

4. Παγγαίου

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών

795,00
0,00
3.312,50

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
3.312,50

4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

1.457,50

1,00

1.457,50

α/α

Είδος

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο

8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
17.568,18
4.040,68
21.608,86

5. Ορφανού

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

795,00
0,00
3.047,50

1,00
1,00
1,00

795,00
0,00
3.047,50

530,00

1,00

530,00

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Δήμου
2 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΕΥΑ
3 Πετρέλαο Θέρμανσης Σχ. Επιτροπών
4 Πετρέλαο Θέρμανσης Κοιν. Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής
5 Πετρέλαιο Κίνησης Δήμου
6 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΕΥΑ
7 Βενζίνη Super LRP Δήμου
8 Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου
9 Βενζίνη Αμόλυβδη ΔΕΥΑ

7.155,00
1.961,00
132,50
530,00
424,00

8.228,25
2.255,15
231,88
715,50
572,40
16.375,68
3.766,41

1,15
1,15
1,75
1,35
1,35
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ποσότητα
(λτ)

Τιμή μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 20w50 πετρελαιοκινητήρων
2 15w40 πετρελαιοκινητήρων
3 10w40 πετρελαιοκινητήρων
Βαλβολίνη 85w-90 (κιβώτια ταχυτή4
των)
Βαλβολίνη 85w-90 (χρήση σε διαφο5
ρικά κατ/στών)
Συνθετική Βαλβολίνη SAE 75w-90
6
(κιβώτια ταχυτήτων)

132,50
291,50
198,75

5,00
6,50
8,00

662,50
1.894,75
1.590,00

304,75

5,00

1.523,75

66,25

6,50

430,63

15,90

12,00

190,80

7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

1.325,00

3,50

4.637,50

13,25
39,75
13,25
13,25

6,00
6,00
7,30
8,20

79,50
238,50
96,73
108,65

26,50

12,20

323,30

α/α

8
9
10
11

Είδος

20w50 βενζινοκινητήρων
15w40 βενζινοκινητήρων
10w40 βενζινοκινητήρων
5w30 (φίλτρο σωματιδίων)

12 5w30 (πολυτελή επιβατικά οχήματα)
Λιπαντικά μίξεως τετράχρονων κινητήρων (χλοοκοπτικά κ.α) 10w40
14 Λάδι ATF-D2 / D3
15 Λάδι διαφορικού SAE 10w30
16 Λάδι μηχανής SAE 20w50

13,25

5,00

66,25

13,25
39,75
159,00

8,00
4,50
3,50

106,00
178,88
556,50

17 Λάδι μηχανής SAE 15w40

159,00

3,40

540,60

18 Λάδι μηχανής SAE 10w40
19 Λάδι ISO 68
20 Υγρά φρένων DOT-4

26,50
145,75
13,25

4,50
2,60
0,75

119,25
378,95
9,94

13

Καθαριστικό βιοντίζελ (μυκητοκτόνο)
22 Καθαριστικό ντίζελ
23 Αντιπαγωτικό
21

79,50

15,00

1.192,50

15,00
12,25

198,75
324,63

24 Αντιψυκτικό (-76 οC)

13,25
26,50
145,75

3,00

437,25

25 Πρόσθετο ad blue

397,50

1,25
Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Β
Άθροισμα ομάδων Α & Β

496,88
16.382,96
3.768,08
20.151,04
198.201,23

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Παγγαίου
Ελευθερούπολη, 27.06.2013

Ο Συντάξας
Ελευθερούπολη 27.06.2013

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 , 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: info@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Πάτσας Δημήτριος
Τηλ: 2592 3 50031
Fax: 2592 3 50077

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η βενζίνη super θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη αμόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο.
γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
δ) Τα καύσιμα και λιπαντικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με του όρους και σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επίσημων σχετικών κρατικών φορέων Επίσης θα
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Παγγαίου
Ελευθερούπολη 27.06.2013

Ο Συντάξας
Ελευθερούπολη 27.06.2013

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 , 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: info@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Πάτσας Δημήτριος
Τηλ: 2592 3 50031
Fax: 2592 3 50077

«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων
1.
2.
3.
4.

Πετρελαίου κίνησης
Πετρελαίου θέρμανσης
Βενζίνης super
Βενζίνης αμόλυβδης

καθώς και ελαιολιπαντικών και πρόσθετων
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων
καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Παγγαίου των ιδρυμάτων και των νομικών του προσώπων.
Θα διεξαχθεί διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου» με
κριτήριο κατακύρωσης για την ομάδα Α (προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης) το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου του Ν.Δ. Καβάλας, ενώ για την ομάδα Β
(προμήθεια ελαιολιπαντικών & πρόσθετων) τη χαμηλότερη τιμή. Δεδομένης της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν τα διοικητικά όρια του νέου καλλικρατικού Δήμου Παγγαίου, και καθώς δεν είναι αποδεκτή η μετακίνηση
των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ. σε μεγάλες αποστάσεις για τον τακτικό τους ανεφοδιασμό, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεφοδιασμού σε λογική απόσταση από την περιοχή δραστηριοποίησής τους. Για το λόγο αυτό,
η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάδειξη ή ενός αναδόχου ή «ένωσης» προμηθευτών ή περισσοτέρων μεμονωμένων αναδόχων, που να διαθέτει/ουν πρατήρια σε κάθε μια από τις δημοτικές ενότητες που
αντιπροσωπεύουν τα διοικητικά όρια των παλαιών δήμων.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των € 198.201,23 (με Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:










Τις διατάξεις της 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010
Η αριθμ. εγκύκλιος 3 του Υπ. Εσωτερικών, Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 11543/26.03.2013

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). Ο
Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Ελευθερούπολη 27.06.2013
Ο Συντάξας

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 , 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: info@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Γρ. Δημάρχου
Τηλ: 2592 3 50003
Fax: 2592 3 50079

«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α
Αφορά Δημοτική/ές Ενότητα/ες ....................................................................
Του …………………………………....................……………………………......................................
Έδρα ……………………………………......................………………………….................................
Οδός …………………......................……………………. Αριθμός ……………............................….
Τηλέφωνο …………………….................................………………………………...............…………
Fax : …………………………............................…………………………............................…………

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1.

Βενζίνη super

….…..%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
…………………………..
…………………………..

2.

Βενζίνη αμόλυβδη

….…..%

…………………………..
…………………………..

3.

Πετρέλαιο κίνησης

……...%

…………………………..
…………………………..

4.

Πετρέλαιο θέρμανσης

….…..%

…………………………..
…………………………..

(Ημερομηνία) ...... / ....... / .......
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 , 64100, Ελευθερούπολη
Website: http://www.dimospaggaiou.gr
E-mail: info@dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες: Γρ. Δημάρχου
Τηλ: 2592 3 50003
Fax: 2592 3 50079

«Προμήθεια καυσίμων Δήμου Παγγαίου»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
Του …………………………………....................……………………………......................................
Έδρα ……………………………………......................………………………….................................
Οδός …………………......................……………………. Αριθμός ……………............................….
Τηλέφωνο …………………….................................………………………………...............…………
Fax : …………………………............................…………………………............................…………

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
α/α

Είδος

Ποσότητα (λτ)

1 20w50 πετρελαιοκινητήρων
2 15w40 πετρελαιοκινητήρων
3 10w40 πετρελαιοκινητήρων

132,50
291,50
198,75

4

Βαλβολίνη 85w-90 (κιβώτια ταχυτήτων)

304,75

5

Βαλβολίνη 85w-90 (χρήση σε διαφορικά κατ/στών)

66,25

6

Συνθετική Βαλβολίνη SAE
(κιβώτια ταχυτήτων)

15,90

75w-90

7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
8
9
10
11

20w50 βενζινοκινητήρων
15w40 βενζινοκινητήρων
10w40 βενζινοκινητήρων
5w30 (φίλτρο σωματιδίων)

1.325,00
13,25
39,75
13,25
13,25

Τιμή μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

12 5w30 (πολυτελή επιβατικά οχήματα)
13

Λιπαντικά μίξεως τετράχρονων κινητήρων (χλοοκοπτικά κ.α) 10w40

26,50
13,25

14 Λάδι ATF-D2 / D3

13,25

15 Λάδι διαφορικού SAE 10w30
16 Λάδι μηχανής SAE 20w50

39,75
159,00

17 Λάδι μηχανής SAE 15w40

159,00

18 Λάδι μηχανής SAE 10w40

26,50

19 Λάδι ISO 68
20 Υγρά φρένων DOT-4
Καθαριστικό βιοντίζελ (μυκητοκτό21
νο)
22 Καθαριστικό ντίζελ
23 Αντιπαγωτικό

145,75
13,25

24 Αντιψυκτικό (-76 οC)

145,75

25 Πρόσθετο ad blue

397,50

79,50
13,25
26,50

Άθροισμα
Φ.Π.Α. (23%)
Σύνολο Ομάδας Β

(Ημερομηνία) ...... / ....... / .......
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)

