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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
- Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
(και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
- Τις διατάξεις του Ν.4281/2014, όπως ισχύουν σήµερα
-

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

-

Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/B)

-

Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου

-

Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 κατά την οποία όµοιες ή οµοειδείς
δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ,
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρεις ή του ∆ήµου και να εκτελεστούν
αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δηµοτικές ενότητες,
αντιστοίχως

-

Τις ανάγκες του ∆ήµου Πωγωνίου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα
ειδών

-

Τις αποφάσεις α) ∆ηµοτικού συµβουλίου 74/2016 περί έγκρισης διενέργειας των
προµηθειών, β) Οικονοµικής Επιτροπής 9/2016 ψήφισης πιστώσεων, και 50/2016
έγκρισης της αρ. 5/2016 µελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης

-

Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ)» (πετρελαίου
θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης,

βενζίνης αµόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του
1

∆ήµου Πωγωνίου (στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Καλαµά), µε κριτήριο κατακύρωσης για τα µεν
καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες και επί τοις εκατό (%) στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιµών που εκδίδεται
από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα είδη προστασίας κινητήρα (λιπαντικά) η χαµηλότερη τιµή.

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
6.100,00
16.134,80
4.963,50
3.165,20
30.363,50
6.983,61
37.347,11

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.363,50 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός έτους απ’ την υπογραφή της σύµβασης ή και πέραν αυτού του
χρονικού ορίου, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι εξαντλήσεως της
συµβατικής ποσότητας, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο παράτασης περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του
∆ήµου Πωγωνίου.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας
προσφορά στη µία ή και στις δύο οµάδες των προς προµήθεια ειδών του
προϋπολογισµού, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της
κάθε οµάδας.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίµου.
Η προµήθεια θα γίνεται εντός των ορίων της δηµοτικής ενότητας Άνω Καλαµά.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και θα
καταβληθούν µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός.
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Αµόλυβδη
Λιπαντικά
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
6.100,00
16.134,80
4.963,50
3.165,20
30.363,50
6.983,61
37.347,11
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Αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος είναι οι εξής:
ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Λίτρα)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€

ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΥΣΙΜΑ

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

10.000

0,610

6.100,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

19.300

0,836

16.134,80

3

Βενζίνη Aµόλυβδη

4.500

1,103

4.963,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:

27.198,30

ΟΜΑ∆Α Β: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα
SAE 15W 40

50

7,00

350,00

2

Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρα SAE
15W 40

150

7,00

1.050,00

3

Ελαιολιπαντικά
συστήµατος µετάδοσης
(βαλβολίνη) SAE 80W 90
GL-5

85

5,80

493,00

4

Λιπαντικό υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι
υδραυλικού Τύπος ISO 46

4

4,80

19,20

180

4,80

864,00

15

7,40

111,00

40

3,00

120,00

4

7,00

28,00

2

8,00

16,00

20

5,70

114,00

5

6
7
8
9
10

Λιπαντικό υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι
υδραυλικού Τύπος ISO 68
Γράσο Λίπανσης Γενικής
Χρήσης NGLI class 2 σε
χγρ
Παραφλού
Αντιψυκτικό
συµπυκνωµένο
Υγρά φρένων DOT 4
Υδραυλικό λάδι συστήµ.
µετάδοσης Μ.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β:
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
Φ.Π.Α. (23%):
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

3.165,20
30.363,50
6.983,61
37.347,11

ΑΡΘΡΟ 3 ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες όλων των φορέων 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.
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β) 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.
γ) Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθµ. 176/94(ΦΕΚ)
τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά την καταχώρηση
των προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου
του Κράτους. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα,
λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
ΑΡΘΡΟ 4 ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Πωγωνίου στο Καλπάκι, από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Εισήγησης για τις Προµήθειες, την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και
από ώρα 10:00 π.µ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 10:30 π.µ. (λήξη
παραλαβής προσφορών).
ΑΡΘΡΟ 5 ο
Λήψη πληροφοριών - Ενστάσεις
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δηµοπράτησης, καθώς και οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά µε το διαγωνισµό, στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου στο
Καλπάκι, στο Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προµηθειών, Υλικού Εξοπλισµού και
Υπηρεσιών.
Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς, µέσα σε δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης και πάντως πριν από την ηµεροµηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού,
αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Αρµόδιος υπάλληλος: Στέφας Κωνσταντίνος, τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2653360102, fax:
2653360103.
ΑΡΘΡΟ 6 ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα
κτίρια του ∆ήµου Πωγωνίου στη ∆.Ε. Άνω Καλαµά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και
κατόπιν εντολής.
Η τροφοδοσία των οχηµάτων του ∆ήµου µε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται
από σηµεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της ∆.Ε. Άνω Καλαµά.
Οι παραγγελίες καυσίµων και λιπαντικών θα γίνονται µε γραπτή εντολή από το ∆ήµο Πωγωνίου.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας
να εφοδιάσει το ∆ήµο Πωγωνίου µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων.
Ο ∆ήµος Πωγωνίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων και των
λιπαντικών, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
ΑΡΘΡΟ 7 ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Μαζί µε την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
4

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.(πρωτότυπο)
2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (πρωτότυπο)
3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (πρωτότυπο)
4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (πρωτότυπο).
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (πρωτότυπο).
6) Πιστοποιητικό δηµοτικής ενηµερότητας από το ∆ήµο Πωγωνίου και το ∆ήµο της έδρας του
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό (πρωτότυπο).
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόµενου ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς
του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις
διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική του
δραστηριότητα.
8) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα
κατά την άσκηση επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην
εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις
υπηρεσίες του δηµόσιο τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα να
έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
9) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών, έγγραφη συµφωνία συνεργασίας
µεταξύ των µελών µε την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, αναφέρεται το
ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της προµήθειας
που αναλαµβάνει το κάθε µέλος.
ΑΡΘΡΟ 8 ο
∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Υποβολή Προσφορών
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών και νοµικών προσώπων που είναι αναγνωρισµένοι
προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου για τις δύο (2) οµάδες Α και Β ή
για κάθε οµάδα ξεχωριστά.
- Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού από τον ίδιο το
διαγωνιζόµενο, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή τον εκπρόσωπο, όταν πρόκειται για
νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες.
- Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού στον τόπο και
κατά την ηµέρα που ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης σε σφραγισµένο φάκελο και στην
Ελληνική Γλώσσα.
- Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά (ή µε courier) µε συστηµένο –
σφραγισµένο φάκελο προς το Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πωγωνίου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Kαλπάκι, Τ.Κ. 440 04. Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού.
- Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα (αντίγραφα δικαιολογητικών και αντίγραφα οικονοµικής
προσφοράς, σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους).
- Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο Πωγωνίου µε τους ανωτέρω τρόπους πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν τη
λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν
µαζί µε άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
- Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα ή µε διαφορετικό τρόπο από τους ανωτέρω δεν
γίνονται δεκτές.
- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
4. Το αντικείµενο της προµήθειας.
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5. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
8.7.1. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και δηλώσεις, όπως καθορίζονται στο
άρ.7 της διακήρυξης (και τα αντίγραφα).
8.7.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το χρόνο και τόπο παράδοσης των
προσφεροµένων ειδών.
8.7.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
8.7.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη συµµόρφωση των προσφεροµένων ειδών σε
σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στη διακήρυξη.
8.7.5. Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο
αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
- Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου.
- Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουµένων ειδών της οµάδας δεν
γίνονται δεκτές.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συµµετοχή στο διαγωνισµό καθώς και
οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσας ή σε επίσηµη µετάφραση.
- Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις
καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
- Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις υπέρ
τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
- Οι προσφορές υπογράφονται από τους ιδίους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
- Η προσφορά της ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλα τα µέλη της ένωσης – κοινοπραξίας είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
τροποποίηση, διευκρίνιση ή και απόκρουση των όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται
µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Από τις διευκρινίσεις που δίδονται,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο το διαγωνιζόµενο δεν γίνονται δεκτές.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν στην Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
- Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του νόµιµου εκπροσώπου θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή.
Επισηµαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως, µε ποινή αποκλεισµού
και θα αναφέρεται χωριστά για κάθε οµάδα προµηθευοµένων ειδών .
- Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών
καυσίµων ή τον αρµόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τα
λιπαντικά θα δοθεί η τιµή µονάδος.
- Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (καύσιµα) ενώ για
τα λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας Β.
- Η σύµβαση ισχύει για διάστηµα ενός έτους απ’ την υπογραφή της σύµβασης ή και πέραν
αυτού του χρονικού ορίου, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι
εξαντλήσεως της συµβατικής ποσότητας, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο
παράτασης περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα.
- Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο,
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µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την παράδοση του υλικού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4)
µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Πωγωνίου µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς
τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Πωγωνίου κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο
µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
∆εν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση
της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής
συµβατικής αξίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο
υπογράφεται η σύµβαση. Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που
ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή καυσίµων και λιπαντικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού (100%) µετά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Πωγωνίου.
Οι κωδικοί του ∆ήµου Πωγωνίου που θα επιβαρυνθούν από τις επιµέρους συµβάσεις είναι :
ΚΑ 10-6643.002 και ΚΑ 70-6641.002,
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆ηµοσίευση
Περίληψη της διακηρύξεως να δηµοσιευτεί άπαξ σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα,
τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά του καθώς
και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
Επίσης η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσιών
Συµβάσεων.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

αρ. µελέτης :5/2016

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆.Ε.
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του

………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………………

ΟΜΑ∆Α Α .ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
( ∆ηµοτική Άνω Καλαµά)

Α/Α

1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
(10.000 ΛΤΡ)
Πετρέλαιο κίνησης
(19.300ΛΤΡ)
Βενζίνη Aµόλυβδη
(4.500 ΛΤΡ)

Προϋπολογισµός
Μελέτης προ
ΦΠΑ

(%) Ποσοστό
έκπτωσης σε
ακέραιες
µονάδες

Αξία µετά την έκπτωση

6.100,00
16.134,80
4.963,50

ΣΥΝΟΛΟ (αριθµητικώς)
Φ.Π.Α. 23%
Τελικό σύνολο (αριθµητικώς)
Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως:

Καλπάκι,

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

αρ. µελέτης :5/2016

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆.Ε.
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του

………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθµός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………………

ΟΜΑ∆Α Β. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)- ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (∆ηµοτική Ενότητα Άνω Καλαµά)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Λιπαντικό βενζινοκινητήρα
1
SAE 15W 40
σε ΛΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα
SAE 15W 40 σε ΛΤΡ

150

3

Ελαιολιπαντικά συστήµατος
µετάδοσης (βαλβολίνη) SAE
80W90 GL-5 σε ΛΤΡ

85

4

Λιπαντικά υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι υδραυλικού
Τύπος ISO 46 σε ΛΤΡ

4

5

Λιπαντικά υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι υδραυλικού
Τύπος ISO 68 σε ΛΤΡ

180

6

Γράσο Λίπανσης Γενικής
Χρήσης NGLI class 2 σε ΧΓΡ

15

7

Παραφλού σε ΛΤΡ

40

9
10

∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

50

2

8

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 23%

Αντιψυκτικό συµπυκνωµένο
σε ΛΤΡ
Υγρά φρένων DOT 4 σε ΛΤΡ
Υδραυλικό λάδι συστήµ.
µετάδοσης Μ.Ε σε ΛΤΡ

4
2
20

Καθαρή Αξία Λιπαντικών Αριθµητικώς
Καθαρή Αξία Λιπαντικών Ολογράφως
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Καλπάκι,

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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