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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ(ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ) ΚΑΙ ΣΩΝ
ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδιμαρχοσ Κερατςινίου-Δραπετςώνασ,
Ρροκθρφςςει ΡΟΧΕΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια
πετρελαίου κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ των κτιρίων του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ
(Δθμοτικά Κτίρια - Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί) και των Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
Για τθν προμικεια των καυςίμων κα αναδειχκοφν επιμζρουσ μειοδότεσ για ζκαςτθ ανακζτουςα αρχι :
Α. Για το Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ (Δθμοτικά κτίρια - Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί)
Β. Για τθν Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι
Γ. Για τθν Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι
Κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ μπορεί να δϊςει προςφορά για όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ( Διμο
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι , Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι) ι για
μζροσ αυτϊν, όμωσ υποχρεοφται να προμθκεφςει, όλθ ανεξαιρζτωσ τθν ποςότθτα πετρελαίου κζρμανςθσ
ανά ανακζτουςα αρχι.
Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % μζχρι ενόσ δεκαδικοφ
ψθφίου, ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα
παράδοςθσ του, (παρ. 4 του άρκρου 41 και περ. (α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 του ΕΚΡΟΤΑ), όπωσ αυτι
κακορίηεται από
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ ςτο Νομό Αττικισ. Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να
υπερβαίνει το 5%.
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ΑΘΟ 1Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1 Του νζο Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006.
1.2 Τθσ 11389/93 απόφαςθ Υπ. Εςωτερικϊν “Ρερί (ΕΚΡΟΤΑ)” που ιςχφει μζχρι ζκδοςθσ νεϊτερθσ
απόφαςθσ (όπωσ φαίνεται ςτο άρκρο 10 του Ν2286/95).
1.3 Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Ρροςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν
ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».
1.4 Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων».
1.5 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».
1.6 Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ».
1.7 Τθσ απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 467/2002 «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του
πετρελαίου κερμάνςεωσ» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
1.8 Τθσ με αρικμό 543/5543/00 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 376 Β’/00).

1.9 Τθσ υπ’ αρικ. 1450/550/1982(ΦΕΚ 93/Β’) Απόφαςθ Υπουργοφ Ρροεδρίασ Κυβερνιςεωσ,
όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και με τθν ΚΥΑ
543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β’).
1.10 Του Ν. 4111/2013, κφρωςθ τθσ από 12/12/2012 Ρ.Ν.Ρ. , άρκρο 4, περί ανάδειξθσ
προμθκευτϊν – χορθγθτϊν προμθκειϊν των Διμων .
1.11 Τθσ εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εςωτερικϊν , περί ανάδειξθσ
προμθκευτϊν – χορθγθτϊν προμθκειϊν των Διμων.
1.12 Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ −
Πρόγραμμα Καλλικράτησ»
1.13 Τθν υπϋαρικ. 121/2014 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία καταργικθκε το Ν.Ρ.Δ.Δ.
(Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί) το οποίο ςυγχωνεφκθκε με τον Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ
1.14 Τθν υπ' αρικμ. 335/ 2014 απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιδθμάρχουσ.
1.15 Τθ Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ ςυνολικοφ ποςοφ 72.870,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%.
1.16 Τισ υπϋ αρικ. 369/2013 και 383/2014 αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ
διενζργεια τθσ προμικειασ πετρελαίου κζρμανςθσ για το Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ και τισ
αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των Σχολικϊν Επιτροπϊν του Διμου (Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια), ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 72.870,00 ευρώ, (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%), ςφμφωνα με τθ ςυνταχκείςα
ενιαία μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ του Διμου. Η ανάδειξθ των προμθκευτϊν χορθγθτϊν, τόςο για το Διμο όςο και για τα προαναφερόμενα νομικά του πρόςωπα (Σχολικζσ Επιτροπζσ ),
κα γίνει από το Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ που κα διενεργιςει ενιαίο πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνιςμό.
1.17 Τθν υπϋ αρικ. 1/2014 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθν οποία διατζκθκε θ ςχετικι
πίςτωςθ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ ςτον Κ.Α. 10.6643.0002 του Δθμοτικοφ
Ρροχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2014.
1.18 Τθν αρικ. 384/2014 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ και ψθφίςκθκε θ ςχετικι πίςτωςθ κατά το μζροσ
τθσ προμικειασ που αφορά τισ ανάγκεσ του Διμου και ειδικότερα ςτον Κ.Α. 15.6643.0002 του Δθμοτικοφ
Ρροχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2014.
ΑΘΟ 2Ο
Αντικείμενο Ρρομικειασ - Ρροχπολογιςμόσ
Τα προσ προμικεια είδθ και ο κωδικόσ τουσ ςτο κοινό λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων ( CPV ) είναι :

2

Α. ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
(ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ – ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ)
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ

09135100-5

B.

ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ

1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ

09135100-5

2. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ

09135100-5

Οι ποςότθτεσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδών αναφζρονται αναλυτικά ςτθ Μελζτθ τθσ
Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ . Η δαπάνθ
αναλυτικά για κάκε ανακζτουςα αρχι είναι :
Α. ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
(ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ – ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ)
Α/Α

1

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

ΠΟΟΣΗΣΑ

Λίηξα

20.000

ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ

1,041

20.820,00

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%

Β.

ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ

1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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Α/Α

1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

ΜΔΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΔΣΡΗΗ
(€)
Λίηξα

30.000

1,041

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ
31.230,00

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%

2. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ

Λίηξα

20.000

1,041

20.820,00

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%
Η ενδεικτικι μζςθ λιανικι τιμι τθσ παροφςασ κακορίςκθκε ςφμφωνα με το δελτίο τθσ 07/11/2014 του
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το Νομό
Αττικισ.

Για το Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ θ προβλεπόμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό
του Διμου ςτουσ κωδικοφσ 10.6643.0002, 15.6643.0002 του οικονομικοφ ζτουσ 2014, για το
χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 31/12/2014 και του ζτουσ 2015
για το χρονικό διάςτθμα από 01/01/2015 ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Η δαπάνθ για τθν Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του οικονομικοφ
ζτουσ 2014, για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 31/12/2014
και του ζτουσ 2015 για το χρονικό διάςτθμα από 01/01/2015 ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
Η δαπάνθ για τθν Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του οικονομικοφ
ζτουσ 2014, για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 31/12/2014
και του ζτουσ 2015 για το χρονικό διάςτθμα από 01/01/2015 ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων βαρφνει τον ανάδοχο.
ΑΘΟ 3Ο ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 5 του μθνόσ Δεκεμβρίου του ζτουσ 2014 θμζρα Ραραςκευι ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Κερατςινίου, ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου 200, ςτο
Κερατςίνι με ϊρα ζναρξθσ τθν 11:00 π.μ. και ϊρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν τθν 11:30 π.μ.
3.1 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςταλοφν και ταχυδρομικά ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο και κα
περιζχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα ςτο Ρρωτόκολλο
του Διμου.
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3.2 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Διμο με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ διενζργεια του
διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν πριν τθν
ϊρα λιξθσ παραλαβισ προςφορϊν, που κακορίηεται ςτο άρκρο 3.1 τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου ν’
αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν.
3.3 Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα ΔΕΝ γίνονται δεκτζσ.
ΑΘΟ 4Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ υπ’ αρικ. 11389/93 ΥΑ ζχουν:
α. Ζλλθνεσ και αλλοδαποί προμθκευτζσ
β. Νομικά ι φυςικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά
γ. Συνεταιριςμοί
δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
ε. Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν

ΑΘΟ 5Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1 Κάκε ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό οφείλει να προςκομίςει με
ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν προςφορά του και τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν
& Δανείων , ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ.
2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ςχετικά με τθν εγγραφι τουσ ςτα
μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ.
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ με τθν οποία δθλϊνουν
ότι: Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και αποδζχονται αυτοφσ
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα εκτόσ εάν ςτθν προςφορά τουσ ρθτά αναφζρουν τα ςθμεία που τυχόν δεν
αποδζχονται. Στθν περίπτωςθ αυτι ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει ν’ αναφζρει ςτθν προςφορά του, τουσ όρουσ
αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου ν’ αξιολογθκοφν
4. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ με τθν οποία δθλϊνει :
Α. ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του από διαγωνιςμοφσ δθμοςίου και οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ
Β. ότι θ επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου δεν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ νομικϊν
περιοριςμϊν.
Γ. ότι δεν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ, για τθν ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων
όςο και των υποχρεϊςεων τθσ προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και εάν θ επιχείρθςθ ζχει
υποπζςει ςτο παράπτωμα ψευδοφσ διλωςθσ ι και ανακριβϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν
που ηθτοφνται από το Διμο.
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5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι αποδζχονται χωρίσ
αντίρρθςθ τθν κάλυψθ των δαπανϊν που κα προκφψουν από τον χθμικό ζλεγχο από το Γενικό Χθμείο του
Κράτουσ ι από οποιοδιποτε άλλο εργαςτιριο που ανικει ςτο δθμόςιο τομζα ανάλογα με τθ φφςθ του
προσ προμικεια υλικοφ και τθ μορφι ελζγχου (παρ. 14 άρκρο 38 ΕΚΡΟΤΑ), αν και εφόςον ηθτθκεί
δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των παραδιδόμενων ειδϊν.
6. Εφ’ όςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν
εξουςιοδότθςθ ςε διλωςθ του Ν. 1599/86 με κεϊρθςθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του
εκπροςωποφμενου, εφ’ όςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο. Πταν αφορά εταιρεία ο εκπρόςωποσ
ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ , αντίγραφο τθσ οποίασ υποβάλλεται πρωτότυπο και με
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δεςμεφοντοσ τθν εταιρεία. Επίςθσ υποβάλλεται κεωρθμζνο
αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ όπου να φαίνεται ο δεςμεφων
τθν εταιρεία.

5.2 Τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ από τθν Εγγφθςθ ςυμμετοχισ που κα είναι πρωτότυπθ, κα
υποβάλλονται πρωτότυπα ι ςε αντίγραφα.
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξήσ, η
υποχρζωςη υποβολήσ πρωτοτφπων ή επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοθεί από
τισ δημόςιεσ υπηρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτη ςυγκεκριμζνη ρφθμιςη”.
Συνεπώσ γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίςτοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που
εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ.
Ρεραιτζρω, με τισ ανωτζρω διατάξεισ, καταργείται θ υποβολι απλϊν αντιγράφων εγγράφων,
ςυνοδευόμενων από τθν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαίωνε
τθν ακρίβεια των ςτοιχείων.
Ωςτόςο, ο Διμοσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ οφείλει να διενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο, ανά τρίμθνο,
ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνόλου των φωτοαντιγράφων που ζχουν ατατεκεί.
Και τοφτο επειδι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, ςτο πλαίςιο μιασ διοικθτικισ ι
άλλθσ διαδικαςίασ, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του πολίτθ ι τθσ επιχείρθςθσ, περί τθσ ακρίβειασ και
εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξιςϊνεται δθλαδι ουςιαςτικά με τθν υπεφκυνθ
διλωςθ του Ν. 1599/1986.
Ωσ εκ τοφτου, ςτισ περιπτώςεισ προςκόμιςθσ παραποιθμζνων ι πλαςτών φωτοαντιγράφων όχι μόνο
επιβάλλονται οι κυρώςεισ του Ν. 1599/1986 ι άλλεσ ποινικζσ κυρώςεισ, αλλά ανακαλείται αμζςωσ και
θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
5.3 Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτο διαγωνιςμό περιςςότερεσ από μία (1) εταιρείεσ, ι ζνωςθ
προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο,
εταιρεία, ςυνεταιριςμό ι και ζνωςθ προμθκευτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποκλείονται όλεσ οι
προςφορζσ, εκτόσ εάν αποςφρει ο ενδιαφερόμενοσ όλεσ τισ προςφορζσ εκτόσ από μία, με τθν οποία κα
ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό. Επίςθσ, δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για λογαριαςμό του,
6

υπάλλθλοσ εταιρείασ που ςυμμετζχει ς’ αυτόν, ι νομικόσ ςφμβουλοσ αμειβόμενοσ από αυτι με μιςκό ι
με άλλο τρόπο αμοιβισ.
5.4 Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ
τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ του προμθκευτι που
γίνεται ενϊπιον Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. Για τουσ προμθκευτζσ που ςτθ
χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με
υπεφκυνθ διλωςθ, αρμοδίωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ.
5.5 Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου
να υποβάλουν τθν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν
κατακυρωκεί ς’ αυτι θ ςφμβαςθ.
ΑΘΟ 6Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για
ποςό που κα καλφπτει το 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. των ειδϊν για
τα οποία υποβάλλεται προςφορά. Για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ωσ «ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία»
νοείται αυτι του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και όχι τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου

6.2 Η εγγφθςθ κα ιςχφει τουλάχιςτον για 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
6.3 Η εγγφθςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κα εκδοκεί από πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό
πρόςωπο που ζχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα.
6.4 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν και πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα τα ακόλουκα: θμερομθνία ζκδοςθσ, τον
εκδότθ, το ότι απευκφνεται ςτο Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, το ποςό που
καλφπτει και τθν επωνυμία του ςυμμετζχοντοσ υπζρ του οποίου εκδίδεται.
6.5 Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςε παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ μετά από απλό ζγγραφο
τθσ υπθρεςίασ, το οποίο κα πρζπει να ςταλεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
6.6 Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ και δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.
6.7 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια,
επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ επιςτρζφονται εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.
ΑΘΟ 7Ο ΡΟΣΦΟΕΣ
7.1 Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν μζςα ςε φάκελο ςφραγιςμζνο, ο οποίοσ κα φζρει τισ εξισ ενδείξεισ:
α. ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα
β. Τον πλιρθ τίτλο του Διμου
γ. Τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ και τον τίτλο τθσ προμικειασ
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δ. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται :

Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά (άρκρο 5)

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ

Η Τεχνικι Ρροςφορά
Ππου κα περιγράφονται με ακρίβεια και ςαφινεια τα χαρακτθριςτικά και οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προςφερομζνων ειδϊν κακϊσ και περιγραφι τθσ υποδομισ τθσ εταιρείασ ι
του πρατθρίου καυςίμων.

Η Οικονομικι προςφορά
ςφμφωνα με το τιμολόγιο προςφοράσ που βρίςκεται ςτθ ςυνθμμζνθ μελζτθ , μζςα ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο , με τισ εξισ ενδείξεισ:
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα
β. Τον πλιρθ τίτλο του Διμου
γ. Τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ και τον τίτλο τθσ προμικειασ
δ. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
7.2 Κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ μπορεί να δϊςει προςφορά για το ςφνολο ι και για μζροσ των
ειδϊν ανά ανακζτουςα αρχι, όμωσ υποχρεοφται να προμθκεφςει όλθ ανεξαιρζτωσ τθν ποςότθτα κάκε
προςφερόμενου είδουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. Ακόμα κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ μπορεί να
δϊςει προςφορά για όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ( Διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ, Ρρωτοβάκμια
Σχολικι Επιτροπι , Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι) ι για μζροσ αυτϊν .
7.4 Η επίδοςθ εναλλακτικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται.
7.5 Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
7.6 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ.
7.7 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
ΑΘΟ 8Ο ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
8.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενοσ από
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
8.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των ενενιντα (90) θμερϊν απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
8.3 Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία πριν από τθ λιξθ
τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν.
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Μετά τθ λιξθ του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ, ματαιϊνονται τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ.
ΑΘΟ 9Ο ΤΙΜΕΣ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ

9.1 Για τθν προμικεια καυςίμων κα αναγράφεται, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, το μεγαλφτερο
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % μζχρι ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου για κάκε προςφερόμενο είδοσ, και
κα αφορά ςτθν ιςχφουςα μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ κατά τθν θμζρα παραδόςεωσ βάςει
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτο
Νομό Αττικισ.
9.2 Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει επίςθσ να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ , τα κθρφκεια και λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ
του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων που προβλζπονται από τον ΕΚΡΟΤΑ και το Ν. 3548/07 και κα καταβάλλει
αυτά με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν.
9.3 Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ πετρελαίου κζρμανςθσ, βαρφνεται με κράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ,
κακϊσ και με κάκε άλλθ κράτθςθ που τυχόν κα ιςχφει κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ.
ΑΘΟ 10Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
10.1 Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του, ι τθσ ςυμμετοχισ
κάποιου ςε αυτόν, υποβάλλονται ςτο Διμο εγγράφωσ ωσ εξισ:
α. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ:
Εντόσ του μιςοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ διακιρυξθσ ζωσ τθν θμζρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται οι θμερομθνίεσ
αποςτολισ ι παραλαβισ τθσ πρόςκλθςθσ και τθσ διακιρυξθσ και τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Αν
προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ
και θ ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από το διαγωνιςμό. Οι
ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.
β. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτόν, μόνο από
ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό ι αποκλειςκζντα από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του
και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. Κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ, μζχρι και
τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμζρα ανακοίνωςθσ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου.
Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ
των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο και θ ςχετικι απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Οικονομικι Επιτροπι) εκδίδεται μετά από γνωμοδότθςθ αυτοφ. Η ζνςταςθ κατά τθσ
ςυμμετοχισ προμθκευτι ςτο διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε αυτόν κατά του οποίου
ςτρζφεται, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ.
10.2 Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ προαναφερόμενουσ, δεν
γίνονται δεκτζσ.
10.3 Η ζνςταςθ κατά τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςτο διαγωνιςμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται.
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ΑΘΟ 11Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11.1 Η αξιολόγθςθ των προςφερόμενων ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ
αρικ. 11389/1993 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ περί
ΕΚΡΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψθ κφρια τα παρακάτω ςτοιχεία:
 Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
 Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε
 Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ
και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό.
11.2 Για τθν προμικεια των καυςίμων κα αναδειχκοφν επιμζρουσ
μειοδότεσ
για ζκαςτθ
ανακζτουςα αρχι :
Α. Για το Διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ,
Β. Για τθν Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι ,
Γ. Για τθ Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι .
Κριτιριο κατακφρωςθσ για κάκε είδοσ καυςίμου κα είναι θ μεγαλφτερθ προςφερόμενθ ποςοςτιαία
ζκπτωςθ επί τθσ Μζςθσ Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ (Μ.Λ.Τ.), κατά τθν θμζρα παραδόςεωσ, βάςει του
«Δελτίου Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν», του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτο Νομό Αττικισ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που
περιζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ι το ίδιο ακριβϊσ ποςοςτό ζκπτωςθσ. Σε περίπτωςθ που
περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν ιςότιμεσ προςφορζσ κα γίνει κλιρωςθ.
11.3 Η κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ. Η Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ
τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 τθσ Υ.Α.
11389/93.
ΑΘΟ 12Ο – ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ ζκαςτοσ μειοδότθσ που κα ανακθρυχκεί ανάδοχοσ ζχει
υποχρζωςθ να υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ με τθν ανακζτουςα αρχι , για τθν προμικεια τθσ οποίασ
ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ, (Διμοσ Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ, Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί,
Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι , Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι) . Σφμφωνα με το νόμο
υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πζντε ( 5 ) θμερϊν, οφτε
μεγαλφτερο των δζκα ( 10 ) θμερϊν , για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και κατακζςει τθν κατά το άρκρο
18 τθσ παροφςθσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ.
Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από κάκε ανακζτουςα αρχι και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η
ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθ ςυνοδεφουν και τθν
προςφορά του προμθκευτι που ζγινε αποδεκτι από το Διμο, κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιιςεισ των
όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ.
Η ςφμβαςθ κα γίνει ςε ζγγραφο τθσ ανακζτουςασ αρχισ και κα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόςωπο του
αναδόχου προμθκευτι και το νόμιμο εκπρόςωπο κάκε ανακζτουςασ αρχισ , ιτοι το Διμαρχο για τθ
ςφμβαςθ του Διμου Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ , τον Ρρόεδρο του Ν.Ρ.Δ.Δ. (Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί)
για τθ ςφμβαςθ των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν, τον Ρρόεδρο τθσ Ρρωτοβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ
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για τθ ςφμβαςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ , και τον Ρρόεδρο τθσ Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ
Επιτροπισ για τθ ςφμβαςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν εμφανιςκεί ςτισ ανωτζρω προκεςμίεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν
προςκομίςει τθν προςικουςα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτελζςεωσ, εφαρμόηονται γι’ αυτόν οι κυρϊςεισ
που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
ΑΘΟ 13Ο ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΗΣ (OPTION)
Η ςφμβαςθ κα διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα 5 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ.
Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει ανακθρυχκεί από τον Διμο νζοσ μειοδότθσ μετά τθν λιξθ τθσ εν λόγω
Σφμβαςθσ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο δφναται με Απόφαςι του να παρατείνει τθν ιςχφ αυτισ μζχρι ζνα (1)
μινα φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα υπάρξει
υπζρβαςθ τθσ ποςότθτασ ι του χρθματικοφ ποςοφ που προβλζπονται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ.
Η ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν
προσ τοφτο τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ και απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου.
ΑΘΟ 14Ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
α. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α .
β. Η εγγφθςθ κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
γ. Στθν εγγφθςθ ανεξάρτθτα από το όργανο που τθν εκδίδει και τον τφπο που τθν περιβάλλει, πρζπει
απαραίτθτα να αναγράφεται ότι αναφζρεται ςτο άρκρο 26 τθσ αρ.11389/1993 απόφαςθσ του Υπ.
Εςωτερικϊν.
δ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν για κάκε προμθκευτι και φςτερα από
τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ .
ΑΘΟ 15Ο – ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
Η μεταφορά και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται με δαπάνθ του προμθκευτι, και ςε
χϊρο που κα ηθτείται κατά περίπτωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ,
των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν, τθσ Ρρωτοβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ και τθσ Δευτεροβάκμιασ
Σχολικισ Επιτροπισ.
Συγκεκριμζνα:
Α. Το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ των κτιρίων των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν
του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, των κτιρίων των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν, κακϊσ και των
ςχολικϊν κτιρίων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου, εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν ηιτθςθ του.
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ΑΘΟ 16Ο ΡΛΗΜΜΕΛΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑ
Εάν τα προσ προμικεια είδθ δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τότε ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να
αντικαταςτιςει αυτά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Εάν διαπιςτωκεί νοκεία ςτα παραδιδόμενα
καφςιμα, τότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 33 και 35 του ΕΚΡΟΤΑ.
ΑΘΟ 17Ο ΚΗΥΞΗ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΡΤΩΤΟΥ.
Ο μειοδότθσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει τθ ςχετικι
ςφμβαςθ , κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.
Εάν γίνεται αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ τθσ προμικειασ και ο
ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται προσ τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ , ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 33 τθσ 11389/93 Υπ. Απόφαςθσ.
ΑΘΟ 18Ο ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ
18.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδίδει τιμολόγιο - δελτίο αποςτολισ για τθν πϊλθςθ των καυςίμων. Η
προςφερόμενθ ζκπτωςθ κα αναγράφεται επί του εκάςτοτε τιμολογίου. Οι λεπτομζρειεσ για τον τρόπο
τιμολόγθςθσ κα κακορίηονται με τθ ςφμβαςθ ανάλογα με τον τρόπο που κα υποβλθκεί θ οικονομικι
προςφορά.

18.2 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςε κάκε τιμολόγιο που εκδίδει , να επιςυνάπτει και το Δελτίο
Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν ( πινάκια ) τθσ θμζρασ παράδοςθσ του υγροφ καυςίμου, βάςει του
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτο
Νομό Αττικισ ϊςτε να γίνεται ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ τθσ τιμισ του καυςίμου
18.3 Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κα γίνεται από ζκαςτθ ανακζτουςα αρχι , ςταδιακά κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κατόπιν τθσ υποβολισ αναλόγων τιμολογίων και τθσ ςφνταξθσ
του πρωτοκόλλου παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι.
ΑΘΟ 19Ο ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για όςα δεν προβλζφκθκαν ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ ΥΑ 11389/93 (ΕΚΡΟΤΑ),
του Ν. 2286/95 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει , του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 κακϊσ και του Ν.
4281/2014
ΑΘΟ 20Ο : ΛΗΨΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν τθ διακιρυξθ , τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ κακϊσ και
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια από τθν αρμόδια υπθρεςία του
Διμου ιτοι από το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Κερατςινίου - Δραπετςϊνασ
, Ελευκερίου Βενιηζλου 200 –Τ.Κ. 18756, Κερατςίνι
Τθλζφωνα λιψθσ πλθροφοριϊν: 213-2074699, 213-2074755 Φαξ: 210-4633375.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα τα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που
παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το
γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.
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Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του
παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 23 παράγραφοσ 5
του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίςθσ, περίλθψθ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ
κα δθμοςιευτεί ςτο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ
Κυβζρνθςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.keratsini-drapetsona.gr
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ (περίπου 400 ευρϊ) τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον προμθκευτι ςφμφωνα
με τθν παρ. 46 του Ν.3801/09

H Αντιδιμαρχοσ

Ελζνθ Καπουςίηογλου

13

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
-------------Γ/ΝΗ : KΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ –

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΣΟΤ 2014
Αξ. Μειέηεο : 07/2014

ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΤ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
(ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ – ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ)

ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ
(υμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23%)

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

ΠΙΣΩΔΙ
(ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ)

20.820,00 €

ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ
(υμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23%)

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
ΠΙΣΩΔΙ
(ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ)

31.230,00 €
ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΗ
(υμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23%)

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ

20.820,00 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 72.870,00 ευρώ (υμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
--------------

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΣΟΤ 2014
Αξ. Μειέηεο : 07/2014

Γ/ΝΗ : KΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ –
ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ
Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηεο Πξάμε
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 240/12.12.2012 ηεύρνο Α’, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν
48 ηνπ Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18/25.01.2013 ηεύρνο Α’)
Σα αλσηέξσ είδε ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο % κέρξη ελόο
δεθαδηθνύ ςεθίνπ, ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο
ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 θαη πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ), όπσο απηή θαζνξίδεηαη από Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ
Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ζην Ννκό Αηηηθήο. Σν
αλσηέξσ πνζνζηό κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%.
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 72.870,00 ΔΤΡΩ. (πκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
23%)
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α: 10.6643.0002 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο» θαη 15.6643.0003 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνπο
Γεκνηηθνύο Παηδηθνύο ηαζκνύο (κεηαθνξά από ηε ιύζε ηνπ ΝΠΓΓ –Γεκνηηθνί Παηδηθνί
ηαζκνί)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο θαη ηηο αληίζηνηρεο
πηζηψζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηηο 31/12/2014 θαη ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/01/2015 έσο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ζχκβαζεο.
Κεξαηζίλη 24-11-2014
Ο πληάμαο
Κνπβειηψηεο Υξήζηνο
(ΓΔ2 - Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο)
ΔΘΔΩΡΗΘΗ
Ο Γηεπζπληήο
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο
Αζιάλνγινπ Παλαγηψηεο
(ΠΔ-Ηι. Μερ. Μεραληθψλ)
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ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΣΟΤ 2014
Αξ. Μειέηεο : 07/2014

Γ/ΝΗ : KΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ –
ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α. ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
(ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ – ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ)
Α/Α
1

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΣΙΜΗ (€)
Λίηξα
20.000
1,041

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ
20.820,00

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%

Β.

ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ

1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Α/Α
1

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΣΙΜΗ (€)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

Λίηξα

30.000

1,041

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ
31.230,00

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%

2. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΣΙΜΗ (€)
Λίηξα

20.000

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%
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1,041

ΤΝΟΛΟ
ΔΤΡΩ
20.820,00

Η ελδεηθηηθή κέζε ιηαληθή ηηκή ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζνξίζζεθε ζχκθσλα κε ην δειηίν ηεο
07/11/2014 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Αηηηθήο.
Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ηηο θαηαλαισζείζεο πνζφηεηεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη είλαη εληφο ησλ θαζνξηδφκελσλ νξίσλ απφ ηελ ππ’ αξηζ.
1450/550/1982(ΦΔΚ 93/Β’) Απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, φπσο απηά
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ 129/2534/20.01.2010(ΦΔΚ 108/Β’) θαη κε ηελ ΚΤΑ
543/5543/2000(ΦΔΚ 376/Β’).

Κεξαηζίλη 24-11-2014
Ο πληάμαο
Κνπβειηψηεο Υξήζηνο
(ΓΔ2 - Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο)
ΔΘΔΩΡΗΘΗ
Ο Γηεπζπληήο
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο
Αζιάλνγινπ Παλαγηψηεο
(ΠΔ-Ηι. Μερ. Μεραληθψλ)
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
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ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΣΟΤ 2014
Αξ. Μειέηεο : 07/2014

Γ/ΝΗ : KΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ –
ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Γεληθά)
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απφθαζε 1)
467/2002 ΦΔΚ 1531/2003 ηεχρνο Β' 2) 469/2002 ΦΔΚ 1273/2003 ηεχρνο Β' 3) ΑΥ 291/2003
ΦΔΚ 332/2004 ηεχρνο Β'. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ηνπ
δεκαξρείνπ θαη ησλ ινηπψλ θηηξίσλ ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο, ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ησλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δηδηθά)
1. Γεδνκέλα αθξηβείαο.
Σα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αθξηβείαο. ε
πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηε
κέζνδν ΔΝ ISO 4259/1995.
2. Γεληθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη ειέγρνπ- Λνηπνί όξνη.
Ο πξνκεζεπηήο/πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ.
Σα θαχζηκα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ άιιεο πξνζκίμεηο, λεξφ θαη θπηηθά.
Σνλίδεηαη όηη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα ζην Υεκείν ηνπ
Κξάηνπο, ώζηε λα ειέγρεηαη ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ην αλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο
πξνδηαγξαθέο.
Κεξαηζίλη 24-11-2014
Ο πληάμαο
Κνπβειηψηεο Υξήζηνο
(ΓΔ2 - Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο)
ΔΘΔΩΡΗΘΗ
Ο Γηεπζπληήο
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο
Αζιάλνγινπ Παλαγηψηεο
(ΠΔ-Ηι. Μερ. Μεραληθψλ)
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ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΗ ΔΣΟΤ 2014
Αξ. Μειέηεο : 07/2014

Γ/ΝΗ : KΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
ΣΜΗΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ –
ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν - Αληηθείκελν πξνκήζεηαο
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο
ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο :
1. Σνλ λέν Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006.
2. Σνπ Ν.2286/1-2-1995(ΦΔΚ 19Α)
4. Σελ 11389/93 απφθαζε Τπ. Δζσηεξηθψλ “Πεξί (ΔΚΠΟΣΑ)” πνπ ηζρχεη κέρξη έθδνζεο
λεψηεξεο απφθαζεο (φπσο θαίλεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Ν2286/95).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (πκπιεξσκαηηθά & αλαινγηθά εθαξκνδφκελνπ ζε ζέκαηα
πνπ δελ ξπζκίδνληαη ή δελ ξπζκίδνληαη επαξθψο απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο) .
6. Σνπ Ν. 2307/ΦΔΚ 13 Α’/15-6-1995 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σνπ Ν. 1797/ΦΔΚ 164 Α’/1988 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ».
8. Σνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σνπ Ν. 3054/Φ.Δ.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
10. Σεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη
ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. Κ. 1531/16-10-2003).
11. Σεο κε αξηζκφ 543/5543/00 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 376 Β’/00).
12. Σελ ππ’ αξηζ. 1450/550/1982(ΦΔΚ 93/Β’) Απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο,
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΔΚ 108/Β’) θαη κε ηελ ΚΤΑ
543/5543/2000(ΦΔΚ 376/Β’).
13. Σνπ Ν. 4111/2013, θχξσζε ηεο απφ 12/12/2012 Π.Ν.Π. , άξζξν 4, πεξί αλάδεημεο
πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ .
14. Σεο εγθπθιίνπ 3/11543/2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ , πεξί αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ –
ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ.
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ΑΡΘΡΟ 3ν - πκβαηηθά ζηνηρεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Η δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο
β. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
δ. Η Δηδηθή πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ
ε. Η Γεληθή πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 4ν - Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – Κξηηήξηα θαηαθύξσζεο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο, πνπ ζα θαζνξίζεη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Κάζε ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά γηα φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο
( Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή , Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή
Δπηηξνπή) ή γηα κέξνο απηψλ, φκσο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη, φιε αλεμαηξέησο ηελ
πνζφηεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλά αλαζέηνπζα αξρή.
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ ζα αλαδεηρζνχλ επηκέξνπο κεηνδφηεο γηα έθαζηε αλαζέηνπζα
αξρή :
Α. Γηα ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο (Γεκνηηθά Κηίξηα - Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί),
Β. Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή θαη
Γ. Γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή .
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο % κέρξη ελόο
δεθαδηθνύ ςεθίνπ, ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο
ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 41 θαη πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ), όπσο απηή θαζνξίδεηαη από Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ Τγξώλ
Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ζην Ννκό Αηηηθήο. Σν
αλσηέξσ πνζνζηό κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%.
ΑΡΘΡΟ 5ν – ύκβαζε
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο έθαζηνο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο
έρεη ππνρξέσζε λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή , γηα ηελ πξνκήζεηα
ηεο νπνίαο αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο, ( Γήκνο Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, Πξσηνβάζκηα
ρνιηθή Δπηηξνπή , Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή) . χκθσλα κε ην λφκν ππνρξενχηαη λα
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε ( 5 ) εκεξψλ, νχηε κεγαιχηεξν
ησλ δέθα ( 10 ) εκεξψλ , γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο
παξνχζεο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.
ΑΡΘΡΟ 6ν – Eγγύεζε πκκεηνρήο
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο
σο «ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία» λνείηαη απηή ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
κειέηεο θαη φρη ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
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ΑΡΘΡΟ 7ν – Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α.
β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
γ. ηελ εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ ηελ πεξηβάιιεη,
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξ.11389/1993 απφθαζεο
ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ.
δ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα θάζε πξνκεζεπηή
θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε γίλεηαη
κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο .
ΑΡΘΡΟ 8ν - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Δάλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα
θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπ. απφθαζεο 11389/93(ΔΚΠΟΣΑ).
ΑΡΘΡΟ 9ν - Πιεκκειήο πνηόηεηα
Δάλ δηαπηζησζεί λνζεία ζηα παξαδηδφκελα θαχζηκα, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
33 θαη 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 10ν - Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη
θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 11ν – Πιεξσκή
Η εμφθιεζε ησλ πξνζθνκηδφκελνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, αθνχ ειέγμεη ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
παξαιακβαλφκελσλ εηδψλ. Η πιεξσκή ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ
παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ν – Σόπνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ
Η κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή,
θαη ζε ρψξν πνπ ζα δεηείηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή.
πγθεθξηκέλα:
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ησλ θηηξίσλ ησλ απνθεληξσκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ησλ θηηξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ
ηαζκψλ θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηνπ Γήκνπ, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ δήκνπ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ δήηεζε ηνπ.
Άξζξν 14ν Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Ο κεηνδφηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζχκβαζε , θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ.
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Δάλ γίλεηαη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο
θαη ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ κπνξεί λα θεξπρζεί
έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο 11389/93 Τπ. Απφθαζεο.

Κεξαηζίλη 24-11-2014
Ο πληάμαο
Κνπβειηψηεο Υξήζηνο
(ΓΔ2 - Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο)
ΔΘΔΩΡΗΘΗ
Ο Γηεπζπληήο
Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο
Αζιάλνγινπ Παλαγηψηεο
(ΠΔ-Ηι. Μερ. Μεραληθψλ)

22

