ΑΔΑ: ΒΙΦΓΩΗΦ-7ΨΘ

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Φιλιάτες, 15/04/2014. Αρ. Πρωτ. :4486

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ,
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2014» (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, και βενζίνης αµόλυβδης) για τις ανάγκες
του ∆ήµου Φιλιατών, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός.
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
1
Πετρέλαιοθέρµανσης
2
Πετρέλαιοκίνησης
4
Βενζίνη Aµόλυβδη
5.
Ελαιολιπαντικά
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
66.608,01 €
104.331,22 €
19.925,10 €
9.050,68 €
199.915,01 €
45.980,45 €
245.895,46 €
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Ο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ

Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Πετρέλαιο
κίνησης
128.327,40 €
-

Συνολικό ποσό
2014
Βενζίνη Αµόλυβδη

18.413,07 €
-

Λιπαντικά

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.∆Η.Φ

9.999,99 €
6.499,35 €
12.146,71 €

11.132,34 €
-

ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ.
Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3.088,80 €

-

6.094,80 €

-

9.183,60 €

27.027,00 €

-

-

-

27.027,00 €

23.166,00 €

-

-

-

23.166,00 €
245.895,46 €

ΣΥΝΟΛΑ

167.872,80 €
6.499,35 €
12.146.71 €

Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τις ποσότητες των καυσίµων και των λιπαντικών που
απαιτούνται για κάθε Φορέα και ∆ηµοτική Ενότητα και έχουν ως εξής:

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α1.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
6.838 lt
65.037 lt.
7.940 lt.
-

Τιµή
µονάδας
1,287 €
1,401 €
1,693 €
-

Σύνολα
8.800,51 €
91.116,84 €
13.442,42 €
7.590,23 €

ΣΥΝΟΛΑ

120.950,00 €

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α2.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
932 lt.
26.560 lt.
2.936 lt.
-

Τιµή
µονάδας
1,287 €
1,401 €
1.693 €
-

Σύνολα
1.199,48 €
37.210,56 €
4.970,65 €
3.542,11€

ΣΥΝΟΛΑ

46.922,80 €

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
5.050 lt.

Τιµή
µονάδας
1,287 €

Σύνολα
6.499,35 €

ΣΥΝΟΛΑ

6.499,35 €
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Β' ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Β1 ∆ΟΜΕΣ "ΟΚΠΠΠΑ∆ΗΦ"
Β1.1: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

Περιγραφή Είδους

Συνολικό
ποσό 2014

Τιµή
µονάδας

Πετρέλαιο ΘέρµανσηςΠαιδικοί Σταθµοί
Πνευµατικό Κέντρο Ωδείο
∆ηµοτικό Γυµναστήριο
- Κλειστό

3.670 lt.

1,287 €

4.723,29 €

1.780 lt.

1,287 €

2.290,86 €

1.358 lt.

1,287 €

1.747,75 €

ΣΥΝΟΛΑ

8.761,90 €

Β' ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Β1 ∆ΟΜΕΣ "ΟΚΠΠΠΑ∆ΗΦ"
Β1.2: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
Περιγραφή Είδους

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα

Συνολικό
ποσό 2014

Τιµή
µονάδας

Πετρέλαιο ΘέρµανσηςΠαιδικοί Σταθµοί
1,287 €

2.630 lt.

ΣΥΝΟΛΑ

3.384,81 €
3.384,81 €

Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ
Γ1. ∆ΟΜΗ: Βρεφονηπιακός σταθµός Ασπροκκλησίου
«ΦΟΙΒΟΣ»

Περιγραφή
είδους

Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Έτος 2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

1.200 lt.

Τιµή
Μονάδας
µε Φ.Π.Α.

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.

1,287 €
ΣΥΝΟΛΑ

1.544,40 €
1.544,40 €

Γ. ΦΟΡΕΑΣ:ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ
Γ2. ∆ΟΜΗ:ΚΗΦΗ

Περιγραφή
είδους

Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Έτος 2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

1.200 lt.

Τιµή
Μονάδας
µε Φ.Π.Α.

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.

1,287 €

1.544,40 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.544,40 €
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Γ. ΦΟΡΕΑΣ:ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ
Γ3. ∆ΟΜΗ:ΟΧΗΜΑΤΑ

Έτος 2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

Περιγραφή
είδους

Βενζίνη κίνησης

Τιµή
Μονάδας
µε Φ.Π.Α.

3.600 lt.

1,693 €
ΣΥΝΟΛΑ

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.
6.094,80 €
6.094,80 €

∆. ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τιµή
Έτος 2014
µονάδας
Περιγραφή
Έτος 2014
Σύνολο σε
Είδους
Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Ποσότητα σε λίτρα
21.000 lt.

Ευρώ µε
Φ.Π.Α.
1,287 €

27.027,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

27.027,00 €

∆1 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Συνολική
∆απάνη Έτος
2014

Ποσότητα σε
λίτρα 2014

τιµή µονάδας (µε
ΦΠΑ 23%)

ο

3.500

1,287 €

4.504,50

2 ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιατών

ο

3.500

1,287 €

4.504,50

∆ηµοτικό σχολείο – νηπιαγωγείο
Λεπτοκαρυάς

2.000

1,287 €

2.574,00

ο

2.000

1,287 €

2.574,00

ο

1.000

1,287 €

1.287,00

12.000

1,287 €

15.444,00

Σχολική Μονάδα
1 ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιατών

1 Νηπιαγωγείο Φιλιατών
2 Νηπιαγωγείο Φιλιατών
ΣΥΝΟΛΑ
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∆2 - ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ

Ποσότητα
(σε λίτρα)

Ενδεικτική
τιµή µονάδας
(µε ΦΠΑ 23%)

Συνολική ∆απάνη
(µε ΦΠΑ 23%)

∆ηµοτικό Σχολείο Σαγιάδας

2.000

1.287 €

2.574,00 €

∆ηµοτικό σχολείο Ασπροκκλησίου

2.000

1,287 €

2.574,00 €

∆ηµοτικό Σχολείο Κεστρίνης

2.000

1,287 €

2.574,00 €

Νηπιαγωγείο Σαγιάδας

1.000

1,287 €

1.287,00 €

Νηπιαγωγείο Ασπροκκλησίου

1.000

1,287 €

1.287,00 €

Νηπιαγωγείο Κεστρίνης

1.000

1,287 €

1.287,00 €

9.000

1,287 €

11.583,00 €

Σχολική Μονάδα

ΣΥΝΟΛΑ

Ε. ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Περιγραφή
Είδους

Έτος 2014
Ποσότητα
σε λίτρα

Πετρέλαιο
Θέρµανσης

18.000

Τιµή
µονάδας

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.

1,287 €

23.166,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

23.166,00 €

Ε.1 – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Σχολική Μονάδα
Ποσότητα
Τιµή
Συνολική
lt 2014
µονάδας
∆απάνη
µε Φ.Π.Α.
2014
23%
Γυµνάσιο – Λύκειο
Φιλιατών
Επαγγελµατικό
Λύκειο Φιλιατών

12.000 lt.

1,287 €

15.444,00 €

6.000 lt.

1,287 €

7.722,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

23.166,00 €
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Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 245.895,46 € ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός έτους, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία
ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού.
Ο ∆ήµος Φιλιατών διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από
έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3 ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου Φιλιατών
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.∆.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.∆.Α.)
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Tονίζεται ότι ο ∆ήµος Φιλιατών 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.
ΆΡΘΡΟ 4 ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8
Φιλιάτες , από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Εισήγησης για τις Προµήθειες, την
Τετάρτη 14η Μαϊου 2014 και ώρα. 12.00 (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

ΆΡΘΡΟ 5 ο
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στα γραφεία του ∆ήµου Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Φιλιάτες Τηλέφωνα λήψης
πληροφοριών: 2664360116, Γραφείο Προµηθειών.
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ΑΡΘΡΟ 6 ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις
και τα κτίρια του ∆ήµου Φιλιατών ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
Ο ∆ήµος Φιλιατών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων

που

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας
να εφοδιάσει το ∆ήµο Φιλιατών µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων. Η
τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ή super θα γίνεται
από σηµεία που βρίσκονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλιατών. Οι
παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή παραγγελία από το ∆ήµο Φιλιατών.
ΆΡΘΡΟ 7
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
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 ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού. Η εγγύηση
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί

για

αδίκηµα

σχετικό

µε

την

άσκηση

της

επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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.
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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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού,
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν 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 ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή στην περίπτωση
αυτή αναζητείται

αυτεπάγγελτα

αντίγραφο

ποινικού

µητρώου

του

νόµιµου

εκπρόσωπος της συµµετεχούσης 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
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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. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται

από

µικροµεσαίες

µεταποιητικές

επιχειρήσεις

(Μ.Μ.Ε.)

ή

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα
αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού,
έγγραφα και αποφάσεις .
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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.
ΆΡΘΡΟ 8
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι
την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο Φιλιατών 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.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ),καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του
είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον
αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
ΆΡΘΡΟ 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 ∆ήµος Φιλιατών µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Φιλιατών κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το
διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 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, η
εγγύηση συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται µε ακρίβεια και
σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών.
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
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της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 11
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας 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, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος
παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και 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.
ΆΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή
της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Φιλιατών, 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 ∆ήµο Φιλιατών 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
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διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆.Σ. που αποφαίνεται τελικά.
Ο ∆ήµος Φιλιατών 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.
ΆΡΘΡΟ 13
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης
τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο
Φιλιατών η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία της προµήθειας.
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
προδιαγραφών,

θα

ανταποκρίνονται

πλήρως

προς

τους

όρους

των

των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και
ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο ∆ήµος Φιλιατών 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.
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ΆΡΘΡΟ 14
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού
κάθε οµάδας µε Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε
πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού 245.895,46 € ήτοι συνολικά
12.294,77 €. 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 µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% 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.
ΆΡΘΡΟ 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.
ΆΡΘΡΟ 16
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά
την παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
Φιλιατών.
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ΆΡΘΡΟ 17
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί:
- Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης
- Σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες καθώς και σε δύο νοµαρχιακές
εβδοµαδιαίες και σε µία ηµερήσια νοµαρχιακές εφηµερίδες.
- Εκτός από την ανάρτησή της στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», θα καταχωρηθεί στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου
- Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος,
∆ήµου Φιλιατών, Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες.
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις καθώς και µε τα έξοδα
δηµοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται
από τον Νόµο, βαρύνει τον ∆ήµο.
Άλλα στοιχεία
Ο ∆ήµος Φιλιατών, κρίνων βάσει των συµφερόντων του, διατηρεί το δικαίωµα της
ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την
υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο
της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη,
ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ
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Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Α.

Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ
Συνολικό ποσό 2014
Περιγραφή Είδους

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Πετρέλαιο
κίνησης
128.327,40 €
-

Βενζίνη Αμόλυβδη

18.413,07 €
-

Λιπαντικά

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ

9.999,99 €
6.499,35 €
12.146,71 €

11.132,34 €
-

ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ.
Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3.088,80 €

-

6.094,80 €

-

9.183,60 €

27.027,00 €

-

-

-

27.027,00 €

23.166,00 €

-

-

-

23.166,00 €
245.895,46 €

ΣΥΝΟΛΑ
Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τις ποσότητες των καυσίμων και των λιπαντικών που
απαιτούνται για κάθε Φορέα και Δημοτική Ενότητα και έχουν ως εξής:
Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α1.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
6.838 lt
65.037 lt.
7.940 lt.
-

Τιµή
µονάδας
1,287 €
1,401 €
1,693 €
-

Σύνολα
8.800,51 €
91.116,84 €
13.442,42 €
7.590,23 €

ΣΥΝΟΛΑ

120.950,00 €

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α2.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
932 lt.
26.560 lt.
2.936 lt.
-

Τιµή
µονάδας
1,287 €
1,401 €
1.693 €
-

Σύνολα
1.199,48 €
37.210,56 €
4.970,65 €
3.542,11€

ΣΥΝΟΛΑ

46.922,80 €

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α3 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Περιγραφή Είδους
Πετρέλαιο Θέρµανσης

2014
Ποσότητα σε
Λίτρα
5.050 lt.

Τιµή
µονάδας
1,287 €

Σύνολα
6.499,35 €

ΣΥΝΟΛΑ

6.499,35 €

167.872,80 €
6.499,35 €
12.146.71 €
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Β' ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Β1 ΔΟΜΕΣ "ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ"
Β1.1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
2014
Συνολικό
Περιγραφή Είδους
Ποσότητα
Τιμή
ποσό 2014
σε Λίτρα
μονάδας

Πετρέλαιο
ΘέρμανσηςΠαιδικοί Σταθμοί
Πνευματικό
Κέντρο - Ωδείο
Δημοτικό
Γυμναστήριο Κλειστό

3.670 lt.

1,287 €

1.780 lt.

1,287 €

1,287 €

1.358 lt.

ΣΥΝΟΛΑ

4.723,29
€
2.290,86
€
1.747,75
€
8.761,90
€

Β' ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Β1 ΔΟΜΕΣ "ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ"
Β1.2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ
2014
Ποσότητα σε
Λίτρα

Περιγραφή Είδους

Τιμή
μονάδας

Συνολικό
ποσό 2014

Πετρέλαιο ΘέρμανσηςΠαιδικοί Σταθμοί
2.630 lt.

1,287 €
ΣΥΝΟΛΑ

3.384,81 €
3.384,81 €

Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ΝΕ.ΚΕ.ΔΗ.Φ
Γ1. ΔΟΜΗ: Βρεφονηπιακός σταθμός Ασπροκκλησίου
«ΦΟΙΒΟΣ»

Περιγραφή
είδους

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Έτος 2014
Ποσότητα σε
Λίτρα

1.200 lt.

Τιμή
Μονάδας
με Φ.Π.Α.

1,287 €
ΣΥΝΟΛΑ

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ με
Φ.Π.Α.

1.544,40 €
1.544,40 €

Γ. ΦΟΡΕΑΣ:ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ
Γ2. ∆ΟΜΗ:ΚΗΦΗ

Περιγραφή
είδους

Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Έτος 2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

1.200 lt.

Τιµή
Μονάδας
µε Φ.Π.Α.

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.

1,287 €

1.544,40 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.544,40 €
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Γ. ΦΟΡΕΑΣ:ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ
Γ3. ∆ΟΜΗ:ΟΧΗΜΑΤΑ

Τιµή
Μονάδας
µε Φ.Π.Α.

Έτος 2014
Ποσότητα
σε Λίτρα

Περιγραφή
είδους

Βενζίνη κίνησης

3.600 lt.

1,693 €
ΣΥΝΟΛΑ

Έτος 2014
Σύνολο σε
Ευρώ µε
Φ.Π.Α.
6.094,80 €
6.094,80 €

Δ. ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τιμή
Έτος 2014
μονάδας
Περιγραφή
Έτος 2014 Ποσότητα
Σύνολο σε
Είδους
σε λίτρα
Ευρώ με Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο
Θέρμανσης

21.000 lt.

1,287 €
ΣΥΝΟΛΑ

27.027,00 €
27.027,00 €

Δ1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Συνολική
Δαπάνη Έτος
2014

Ποσότητα σε
λίτρα 2014

τιμή μονάδας (με
ΦΠΑ 23%)

1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών

3.500

1,287 €

4.504,50

2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών
Δημοτικό σχολείο – νηπιαγωγείο
Λεπτοκαρυάς

3.500

1,287 €

4.504,50

2.000

1,287 €

2.574,00

1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών

2.000

1,287 €

2.574,00

2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών

1.000

1,287 €

1.287,00

12.000

1,287 €

15.444,00

Σχολική Μονάδα

ΣΥΝΟΛΑ
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Δ2 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ

Ποσότητα
(σε λίτρα)

Ενδεικτική
τιμή μονάδας
(με ΦΠΑ 23%)

Συνολική Δαπάνη
(με ΦΠΑ 23%)

Δημοτικό Σχολείο Σαγιάδας

2.000

1.287 €

2.574,00 €

Δημοτικό σχολείο Ασπροκκλησίου

2.000

1,287 €

2.574,00 €

Δημοτικό Σχολείο Κεστρίνης

2.000

1,287 €

2.574,00 €

Νηπιαγωγείο Σαγιάδας

1.000

1,287 €

1.287,00 €

Νηπιαγωγείο Ασπροκκλησίου

1.000

1,287 €

1.287,00 €

Νηπιαγωγείο Κεστρίνης

1.000

1,287 €

1.287,00 €

9.000

1,287 €

11.583,00 €

Σχολική Μονάδα

ΣΥΝΟΛΑ

Ε. ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Περιγραφή
Είδους

Έτος 2014
Ποσότητα σε
λίτρα

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

18.000

Τιμή
μονάδας

Έτος 2014
Σύνολο σε Ευρώ
με Φ.Π.Α.

1,287 €

23.166,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

23.166,00 €

Ε.1 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Σχολική Μονάδα
Ποσότητα lt
Τιμή
2014
μονάδας
με Φ.Π.Α.
23%

Γυμνάσιο – Λύκειο
Φιλιατών
Επαγγελματικό
Λύκειο Φιλιατών

Συνολική
Δαπάνη
2014

12.000 lt.

1,287 €

15.444,00 €

6.000 lt.

1,287 €

7.722,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

23.166,00 €
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Η δαπάνη της προμήθειας που θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 για τον Δήμο Φιλιατών ( Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ), έχει
ως εξής:
Κ.Α.
10-6643.002

15-6162.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση για το έτος 2014
Πετρέλαιο θέρμανσης
Μαθητικής Εστίας
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
οχημάτων του Δήμου

10-6641.002

ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α. 23%
9.999,99 €

6.499,35 €

15.907,23 €

20-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
οχημάτων του Δήμου

25-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
οχημάτων του Δήμου

30-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
οχημάτων του Δήμου

35-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
οχημάτων του Δήμου

1.998,85 €

ΣΥΝΟΛΑ

174.372,15 €

73.498,43 €

15.970,39 €

50.497,91 €

Για την Δημοτική Ενότητα Φιλιατών:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6643.002

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση για το έτος 2014

10-6641.002

20-6641.002

25-6641.002

30-6641.002

35-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση οχημάτων
του Δήμου
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση οχημάτων
του Δήμου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α. 23%
8.800,51 €

12.903,78 €

59.151,36 €
8.163,20 €

30.476,75 €

1.454,40 €

120.950,00 €
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Για την Δημοτική ενότητα Σαγιάδας:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6643.002

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση για το έτος 2014

10-6641.002

20-6641.002

25-6641.002

30-6641.002

35-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση οχημάτων
του Δήμου
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση οχημάτων
του Δήμου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α. 23%
1.199,48 €

3.303,45 €

14.347,07 €
7.807,19 €

20.021,16 €

544,45 €

46.922,80 €
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προδιαγραφές των καυσίμων ( φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από
τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων . Αναλυτικότερα:
• σχετικά με τις προδιαγραφές πετρελαίου κίνησης ισχύουν όσα αναφέρονται
στο ΦΕΚ 410Β/11-04-2001 & 332/11-02-04.
•

σχετικά με τις προδιαγραφές
Πετρελαίου θέρμανσης ισχύουν όσα
αναφέρονται στο ΦΕΚ 496/93 και 570/96.

•

σχετικά με τις προδιαγραφές Αμόλυβδης Βενζίνης ισχύουν όσα αναφέρονται
στο ΦΕΚ 410Β/11-04-2001
και στο 332/11-02-04)

•

σχετικά με τις προδιαγραφές των λιπαντικών, αυτές ορίζονται κατά ASTM και
συγκεκριμένα:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ
Το υπό προμήθεια υδραυλικό θα είναι πρωτογενές (μη ανακυλωμένο - non
regenerated), πετρελαϊκής βάσεως, για υδραυλικά συστήματα με πιέσεις
λειτουργίας 200-300 bar κατηγορίας HLP/ISO46 κατά Denison HF-0 και DIN
51524/Teil2. Θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
- Κατάλληλο για κινητά υδραυλικά συστήματα.
- Αντοχή σε ευρύ φάσμα μεταβολών θερμοκρασίας.
- Μεγάλη αντοχή σε οξείδωση, φθορά και άφρισμα.
- Προστασία από σκουριά και οξείδωση.
Το υδραυλικό θα πρέπει να παραδοθεί σε πλαστικά δοχεία του ενός λίτρου
για ευκολότερη χρήση.

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙ
(για τους κινητήρες ντίζελ των οχημάτων)
Το υπό προμήθεια λιπαντικό θα είναι πρωτογενές (μη ανακυκλωμένο - non
regenerated), πετρελαϊκής βάσεως.
3. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
Απλή βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης API GL-1,για ελαφριάς φόρτισης κιβώτια
ταχυτήτων.
4. ΛΑΔΙ MIX
Λάδι μίξης για όλους τους δίχρονους κινητήρες. Ημισυνθετικό για αυξημένες
απαιτήσεις. Ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς κινητήρες. Μεγάλη σταθερότητα
στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
5. ΣΤΟΥΠΙ
6. AD BLUE
Υδατικό διάλυμα ουρίας με εφαρμογή ως αναγωγικός παράγοντας των
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οξειδίων του αζώτου (Ν0χ), σε επεξεργασία SCR καυσαερίων σε οχήματα με
πετρελαιοκινητήρες. Το ad blue θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα
ISO 22241 “Diesel engines – Nox – reduction egent AUS 32’’.
7. PARA FLUE
8. ΓΡΑΣΟ
9. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕ ML
Όλα τα υγρά φρένων πρέπει να πληρούν τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές
συμπεριλαμβανόμενες και τις ομοσπονδιακές κατά τα πρότυπο # 116. Στο
πλαίσιο αυτού του προτύπου είναι τρεις οι ελάχιστες προδιαγραφές του
Υπουργείου Μεταφορών (DOT) για υγρά φρένων. Είναι DOT 3, DOT 4 και DOT
5.1 (για τα υγρά με βάση polyalkylene Glycol Ether) και DOT 5 (για τα με
σιλικόνη ως βάση υγρά).
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια των απαραίτητων καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Φιλιατών, των νομικών προσώπων του
και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2014 με δικαίωμα παράτασης τριών
μηνών. Συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου
Φιλιατών των νομικών προσώπων του και των Σχολικών Επιτροπών.
ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.
3. Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ.
Π. Ο. Τ. Α.)».
4. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
6. Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
7. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
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8. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
9. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
10. Της αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Πετρέλαιο
κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
11. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
12. Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
13. Της περίπτωσης (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)».
14. Της με αριθμ.129/2534 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108/4-2-2010) «Καθορισμός δικαιούχων
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες
ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα»
15. Της Γν.ΝΣΚ 248/2007 « Νομοθετικό Καθεστώς από το οποίο διέπονται οι
προμήθειες καυσίμων, ελαιολιπαντικών και λοιπών αναλώσιμων ειδών των
ΟΤΑ , των Συνδέσμων τους και των νομικών τους προσώπων».
ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 4: Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε
επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 245.895,46 € ήτοι συνολικά 12.294,77 €. 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
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.
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Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής
στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α1
Α2
Α3

Β1.1

ΤΙΤΛΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ∆Ε ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΑ ∆Ε ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ &
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆Ε
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
120.950,00 €
46.922,80 €

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
6.047,50 €
2.346,14 €

6.499,35

324,97

8.761,90 €

438,10 €

3.384,81 €

169,24 €

1.544,40 €

77,22 €

Γ2
Γ3

ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ &
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆Ε
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠ/ΣΙΟΥ
«ΦΟΙΒΟΣ»
ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ.
ΚΗΦΗ
ΝΕ.ΚΕ.∆Η.Φ. ΟΧΗΜΑΤΑ

1.544,40 €
6.094,80 €

77,22 €
304,74 €

∆1

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆Ε
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

15.444,00 €

772,20 €

∆2

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆Ε
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

11.583,00 €

579,15 €

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆Ε
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ε1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.166,00 €
245.895,46 €

1.158,30 €

Β1.2

Γ1

ΑΡΘΡΟ 5: Τιμές προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα
αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια για καθένα από τα προς προμήθεια
είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς
σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των
προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε
αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την
πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους
από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη
στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 6: Σύμβαση
Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των
αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 7ο άρθρο της παρούσας
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων που ορίζονται από αυτή.
ΑΡΘΡΟ 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 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 8: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου
κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής
Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση
δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι
υποχρεωμένοι να τα αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των
προς προμήθεια ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 12 : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ.
11389/1993 άρθρα 28 και 29)
Α) Πετρέλαιο Θέρμανσης
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές
των κτιρίων του Δήμου Φιλιατών, και των νομικών προσώπων του. Οι
παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής
θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο
παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις
εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών,
στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τους
τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα
κατακυρωθεί η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, είτε συνολικά είτε για
τις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες.
Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης ενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές
παραλαβής του Δήμου παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με το 28ο και το 29ο
άρθρο της Υπ. Απ. 11389/1993 και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο
χρόνο από την σύμβαση.
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο -δελτίο αποστολής, στο οποίο θα
αναγράφεται ακριβώς η ποσότητα του είδους.

Β) Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και λιπαντικά.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και
λιπαντικά, θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε Δημοτικής Ενότητας
και τα πρατήρια θα πρέπει να απέχουν το πολύ έως 15 χιλιόμετρα από τον
χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων του.
Οι χώροι δε, στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου έχουν ως εξής:
•

•

•

Τα Φορτηγά και απορριμματοφόρα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας
Φιλιατών για τον Δήμο Φιλιατών σταθμεύουν στον όρχο οχημάτων
που βρίσκεται στην περιοχή απέναντι από το στρατόπεδο της πόλης
Φιλιατών, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το Δημοτικό κατάστημα.
Τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών και
των Νομικών Προσώπων, σταθμεύουν έξω από το Δημοτικό
κατάστημα αντίστοιχα στους Φιλιάτες.
Τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας σταθμεύουν έξω από
το παλαιό Δημοτικό μέγαρο πρώην Δήμου Σαγιάδας.
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Για κάθε ποσότητα βενζίνης ή πετρελαίου ή λιπαντικού θα εκδίδεται
ημερησίως ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ανά όχημα.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί τα οχήματα του
Δήμου με καύσιμα και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες, για κάλυψη τυχόν
έκτακτων αναγκών.
Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του είδους, η οποία
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Άρθρο 33 και Άρθρο 35.
ΑΡΘΡΟ13: Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την
αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από
της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Φιλιατών δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των
κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο.
Φιλιάτες, 25/02/2014

Ηγουμενίτσα, 25/02/2014

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Για το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Σωτήριος Χρήστου
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Η.
Λάμπρος Νικολάου
Πολ/κος Μηχ/κός
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∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1.

Βενζίνη αµόλυβδη

….…..%

2.

Πετρέλαιο κίνησης

……...%

3.

Πετρέλαιο θέρµανσης

….…..%

4. Λιπαντικά

….…..%

ΦΙΛΙΑΤΕΣ, /
/
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

