ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 1/2011

ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΣΟΤ 2011

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΣΟΤ 2011
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Η παξνχζα Μειέηε ζπληάρζεθε θαηφπηλ ηεο Απφθαζεο κε αξ. πξση.
ΔΜ/3814/Οηθ./1.11.2010 (αξ. πξση. Γήκνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 12178/1.11.2010) ηνπ
Ννκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο
θαη ηα ΝΠΓΓ ηνπο λα αλαδείμνπλ γηα ην έηνο 2011 πξνκεζεπηή – ρνξεγεηή
πεηξειαηνεηδψλ (ήηνη γηα πγξά θαχζηκα θαη ιηπαληηθά γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θίλεζεο
απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ θαζψο επίζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ).
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη, ελδεηθηηθά, ζην πνζφ ησλ
498.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%.
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γεκνηηθνχ &
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα) θαζψο επίζεο θαη ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α. 11389/93), κε δεκφζην
αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε πξνζθνξά εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο γηα ηα πεηξειαηνεηδή θαη
πξνζθνξά ηηκήο κνλάδαο γηα ηα ιηπαληηθά θαη ηα ππφινηπα πξντφληα θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. Σα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε
αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Ο
Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κεηνδφηε, γηα
παξάηαζε κέρξη έμη (6) επηπιένλ κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 12κελεο ζχκβαζεο πνπ
ζα ζπλαθζεί, κε αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο.
Ο ςνηάξαρ
Παπαδόποςλορ Απόζηολορ
Μησ/γορ Μησ/κόρ
Δλέγσθηκε
Αναγνυζηοπούλος Παναγιώηα
Σεσνολόγορ Σοπογπάθορ Μησ/κόρ
Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Γιόνςζορ, 15 Φεβπ. 2011
αμαπά Βαζιλική
Απσ/ηυν Μησ/κόρ
Γ/νηπια Σεσνικών Τπηπεζιών

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΣΟΤ 2011

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε εςπώ)
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α:
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΤΝΟΛΟ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Πεηξέιαην Κίλεζεο
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
Ακφιπβδε Βελδίλε

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β:

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

235.000 ιίηξα
40.000 ιίηξα
18.000 ιίηξα

1,60 € / ιίηξν 376.000,00 €
1,60 € / ιίηξν 64.000,00 €
1,80 € / ιίηξν 32.400,00 €

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΔΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Ληπαληηθφ 20W50 Diesel
Ληπαληηθφ 20W50 Βελδίλε
Τδξαπιηθφ Λάδη Νν68
Λάδη 2Σ
Γξάζν
Αληηςπθηηθφ
Παξαθινχ
AD BLUE

1.500 ιίηξα
100 ιίηξα
3.000 ιίηξα
100 ιίηξα
400 ιίηξα
200 ιίηξα
300 ιίηξα
1.000 ιίηξα

5,00 € / ιίηξν 7.500,00 €
6,00 € / ιίηξν
600,00 €
3,50 € / ιίηξν 10.500,00 €
6,00 € / ιίηξν
600,00 €
8,00 € / ιίηξν 3.200,00 €
6,00 € / θηιφ
1.200,00 €
2,00 € / θηιφ
600,00 €
1,50 € / ιίηξν 1.500,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 23%):
Ο ςνηάξαρ
Παπαδόποςλορ Απόζηολορ
Μησ/γορ Μησ/κόρ
Δλέγσθηκε
Αναγνυζηοπούλος Παναγιώηα
Σεσνολόγορ Σοπογπάθορ Μησ/κόρ
Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Γιόνςζορ, 15 Φεβ. 2011
αμαπά Βαζιλική
Απσ/ηυν Μησ/κόρ
Γ/νηπια Σεσνικών Τπηπεζιών

498.100,00 €

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΣΟΤ 2011

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1
Η ηηκή πνπ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ απφ
ην Γήκν ζα αλαθέξεηαη ζε ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ην νπνίν ζα είλαη
εληαίν γηα φια ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα
κε ην ΠΓ 173/70 ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΩΛΗΗ ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνηφηεηα θαη ζε
θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηνπ.
Η ηηκή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην Γήκν κε βάζε ην Γειηίν Σηκψλ πνπ εθδίδεη ην Σκήκα
Αγνξαλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή – Δκπνξίνπ ηεο Ν.Α.Α.Α.
θαη ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζην Γήκν καδί κε ην ηηκνιφγην ηνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο, ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, βξίζθνληαη
ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά (αθξαίεο πεξηπηψζεηο)
απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηε δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο, αιιά ιακβάλεηαη ππφςε ε
ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή (αλψηεξε ή θαηψηεξε).
Απφ ηελ αλσηέξσ ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ζα αθαηξνχληαη ν ΦΠΑ θαη ην πνζνζηφ
έθπησζεο θαη ζην θαζαξφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη ζα πξνζηίζεληαη νη λνκνζεηεκέλεο
θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ΟΣΑ.
Η ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ηα ιηπαληηθά θαη ηα ππφινηπα πξντφληα ζα είλαη ηηκή κνλάδαο
ιίηξνπ ή θηινχ ζε ζπζθεπαζία γηα ηελ νπνία ζα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά (κνλφιηηξε,
ηεηξάιηηξε, εηθνζάιηηξε, θιπ) ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.
Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο κνλάδνο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ελδεηθηηθέο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχληαμή ηνπ.
Η πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα είδε ηεο κειέηεο.
Άπθπο 2
Η πξνκήζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ πγξψλ θαπζίκσλ, επεηδή ν Γήκνο δελ δηαζέηεη
δεμακελέο απνζήθεπζεο, ζα γίλεηαη επί πξαηεξίνπ εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο επξίζθεηαη
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ.
Δάλ είλαη εθηφο δηνηθεηηθψλ νξίσλ, ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο απηψλ.

Άπθπο 3
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, εάλ απηφο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη φηη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα
ππνδείμεη ζην Γήκν ηξία αθφκε ηνπιάρηζηνλ πξαηήξηα θαπζίκσλ, κε ηα νπνία ζα
ζπλεξγάδεηαη ν ίδηνο, θαη ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ θάπνηα απφ ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ θηλνχληαη
κε πνιχ κηθξέο ηαρχηεηεο θαη ε βάζε ηνπο βξίζθεηαη ζε Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο καθξηά
απφ ηελ έδξα ηνπ αλαδφρνπ πξαηεξηνχρνπ (ηα κεραλήκαηα απηά ζα ηα ππνδείμεη ν
Γήκνο πξνο ηνλ αλάδνρν), λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλεθνδηάδνληαη ζε απηά ηα
πξαηήξηα.
Η εμφθιεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή πξνο
ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηφλ πξαηεξηνχρνπο.
Άπθπο 4
ηελ επφκελε ζειίδα επηζπλάπηεηαη έληππν Φχιινπ Πξνζθνξάο, γηα δηεπθφιπλζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ θαη
λα ην ππνβάιινπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Ο ςνηάξαρ
Παπαδόποςλορ Απόζηολορ
Μησ/γορ Μησ/κόρ

Δλέγσθηκε
Αναγνυζηοπούλος Παναγιώηα
Σεσνολόγορ Σοπογπάθορ Μησ/κόρ
Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Γιόνςζορ, 15 Φεβ. 2011
αμαπά Βαζιλική
Απσ/ηυν Μησ/κόρ
Γ/νηπια Σεσνικών Τπηπεζιών

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΣΟΤ 2011

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Ο Γήκαξρνο Γηνλχζνπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τγξψλ Καπζίκσλ & Ληπαληηθψλ Έηνπο 2011» κε
πξνυπνινγηζκφ 498.100,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%, κε θξηηήξην ηελ
νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά.
ΑΡΘΡΟ 1ο Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν για ηην Ππομήθεια
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ:
1. Ο Νφκνο 2286/95
2. Η Τ.Α. 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ)
3. Ο Ν.3463/06 (Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο)
4. Η παξνχζα Γηαθήξπμε
ΑΡΘΡΟ 2ο Γλώζζα
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπληάζζνληαη
ζηελ Διιεληθή.
Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα.
Άπθπο 3ο Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζην δηαγσληζκφ κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ ηελ 29-06-2011 εκέξα Σεηάξηε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα(Λ.Μαξαζψλνο 29
&Αζ.Γηάθνπ-Αγ.ηέθαλνο) θαη ψξα 09:00 κε 10:00 π.κ. (ψξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ
πξνζθνξψλ) θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη θαη ε απνζθξάγηζε.
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο θηάλνπλ
ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 4ο Γικαιολογηηικά πος ππέπει να ςποβληθούν
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
4.1 Οη Έιιελεο πνιίηεο
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή
γξακκάηηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο
πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α.) σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν
9 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε
λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ
επηρείξεζε.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
εδαθίσλ (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ
αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4.2 Οη Αιινδαπνί
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο
(γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ 4.1.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο
ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο.
4.3 Σα λνκηθά πξφζσπα εκηδεπά ή αιινδαπά
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ 4.1 θαη 4.2 εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ
κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ.
4.4 Οη ζπλεηαηξηζκνί
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
β) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ 4.1 ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
4.5 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
α) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.

β) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ
εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ
απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
γ) Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ
ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν
δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.
ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη:
α) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ
ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ
δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ
πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ.
β) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ηα θαηαζέηνπλ απηνπξνζψπσο νη δηαγσληδφκελνη κε
ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ησλ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ κε εθπξφζσπν,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή
ζπκβνιαηνγξάθν. Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ην εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν εθηφο ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπ ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο
φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα
νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν
θαηαζέησλ απηή.
γ) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε
δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην
λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε,
βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
ΑΡΘΡΟ 5ο Λοιπά Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Α). Δθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, έθαζηνο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη επί
πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηα αθφινπζα:
 Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
Β). Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ λα κπνξέζεη λα δηαπηζηψζεη θαη
λα αμηνινγήζεη ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηηο δπλαηφηεηεο, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή
θαη νηθνλνκηθή γεληθφηεξα θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαιεί έθαζην δηαγσληδφκελν
λα πξνζθνκίζεη:
 Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη ε επηρείξεζή ηνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο
λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ.
 Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο
Γεκνζίνπ ή ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.



Τπεχζπλε δήισζε γηα ην εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.
 ηνηρεία γηα ηε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα.
 Τπεχζπλε δήισζε γηα ην εάλ έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή
δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη
απφ ηελ ππεξεζία.
 Έθζεζε ζηελ νπνία λα παξνπζηάδεηαη
- ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο επηρείξεζεο,
- ε επηρεηξεκαηηθή δνκή ηεο (κνξθή επηρείξεζεο, εχξνο δξαζηεξηφηεηαο, θχξνο
θ.ι.π.),
- νη εκπνξηθέο ηεο επηδφζεηο,
- ν ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη,
- ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο,
- ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο γηα παξνρή service ζην πξνζθεξφκελν είδνο θαη
- ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο.
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
 Βεβαίσζε κίαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
πξνκεζεπηή.
 Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θαη δήισζε γηα
ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ πνπ αθνξά ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ
δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
 Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξνη πειάηεο (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ
ηνκέα).
ΑΡΘΡΟ 6ο Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ
Η πξνδηαγξαθέο θαη πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ παξάγεηαη ζηα
θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ηε ζέξκαλζε
ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο Φάκελορ Πποζθοπάρ
7.1 Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ επηθέξεη πνηλή
απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
7.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα (εθηφο ίζσο απφ
επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο ηα νπνία απαξαίηεηα ζα ζπλνδεχνληαη
απφ επίζεκε κεηάθξαζε).
7.3 Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλν θχξην θάθειν φπνπ έμσ απ' απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα
αθφινπζα:
α)
Με θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ
β)
Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
γ)
Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
δ)
Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ε)
Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο

7.4 Μέζα ζηνλ θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα:
α) Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζηα άξζξα 4 & 5 ηεο παξνχζαο, κε
ηε ζεηξά πνπ απηά δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ ψζηε λα κελ
ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηαο ηνπο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο.
β) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειιν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" φπνπ έμσ
απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 7.3 ηεο παξνχζεο.
Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρνληαη εηο δηπινχλ φπνηα ηερληθά ζηνηρεία ζεσξεί ζθφπηκν λα
ππνβάιιεη ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ πιένλ απηψλ πνπ ελλννχληαη απφ ηελ
πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ.
γ) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" φπνπ
έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 7.3 ηεο παξνχζεο.
Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη εηο δηπινχλ ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα
ηα ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν πξντφληα ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην
Παξάξηεκα Α ηεο κειέηεο.
Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ αλνηρζεί ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο.
7.5 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο
πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, ηηο κνλνγξάθεη θαη
ηηο ζθξαγίδεη. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
7.6 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά
αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη
ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε
δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο
πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, απφ
ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 8ο Σπόπορ διενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού — Καηακύπυζη - ύμβαζη
8.1 Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε θχξην θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη:
1. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ δεηνχληαη κε βάζεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
2. Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν ηελ ηερληθή πξνζθνξά, εάλ ππάξρεη.
3. Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληεηαγκέλε
θαηά ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.
8.2 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία
εηαηξία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα
εθπξνζσπεί άιιε εηαηξία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ
πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ

ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ.
8.3 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ δεκφζηα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνχζεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα
επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε
δηαδηθαζία.
8.4 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Μνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ
απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη
ζηελ ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ
ηε δηαθήξπμε ή θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
8.5 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε
απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιιαλ ζε
πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
8.6 Καηφπηλ ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδφκελσλ
θαη απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη νη νπνίνη θαη εηδνπνηνχληαη γηα λα
παξαιάβνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηηο ζθξαγηζκέλεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο.
8.7 Πξνζθνξέο πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
δελ παξειήθζεζαλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ έρνπλ θακία αμία ή επίπησζε ζην
δηαγσληζκφ.
8.8 Καηφπηλ ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ
ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ θαη αλαθεξχζζεη ηνλ κεηνδφηε.
8.9 Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή δελ είλαη ζχκθσλεο
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο.
8.10 Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν είηε
ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε
ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
8.11 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
8.12 Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηα άξζξα 19, 20,
21, 24 & 25 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 9ο Δγγςήζειρ
9.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ήηνη 24.905,00 €. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην
κηζφ φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ΜΜΔ ή ηηο ελψζεηο ηνπο, παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή ηηο ελψζεηο ηνπο, ελψζεηο ΜΜE θαη παξαγσγηθνχο αζηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη
απφ ΜΜΔ ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη
επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε

κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ
απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ
κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε καδί κε ηελ πξνζθνξά ή κέζα ζε 15 εκέξεο, ην αξγφηεξν απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζθνπηκφηεηαο απφ ηνλ
ΔΟΜΜΔΥ.
β. Η εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη,
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα:
1. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
2. ηνλ εθδφηε,
3. ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,
4. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
5. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
6. ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε,
7. ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ,
8. φηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη δηδήζεσο,
9. φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ
θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε,
10. φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ,
11. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε
δηαθήξπμε,
12. φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζία ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
εγγχεζεο.
γ. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
9.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
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
10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ζηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε.
β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
γ. Η εγγχεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 9.1.γ. Ο ρξφλνο
ηζρχνο ηεο (παξάγξαθνο 9.1.γ.11) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν
θαηά ηξεηο (3) κήλεο.
9.3 Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί.
ΑΡΘΡΟ 10ο Σιμέρ Πποζθοπών - Δπιβαπύνζειρ Μειοδοηών
10.1 Ιζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο κειέηεο.
10.2 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κφλν ζε επξψ αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα
πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή εηζαγφκελα) θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο νη ηπρφλ

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, γηα παξάδνζε πιηθνχ ζηνλ
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
10.3 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ
δίδεηαη εληαία έθπησζε, φπνπ δεηήζεθε, γηα φια ηα πξντφληα πνπ πξνθεξχρζεθαλ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη είλαη απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ.
10.4 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο
(2%) ππέξ ΣΑΓΚΤ,
(4%) θφξν εηζνδήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ιζσύρ Πποζθοπών
11.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή, αλεμάξηεηα απ'
νπνηνδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ελελήληα εκεξψλ (90) απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
11.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο Γήκνο κπνξεί ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα
έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά
αλψηαην φξην (3) κήλεο θάλνληάο ην γλσζηφ εγγξάθσο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Μεηά ηε
ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ζπκθσλεί ν κεηνδφηεο γηα
ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 12ο Δνζηάζειρ
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο:
12.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ Τπεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα
ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε
ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε
πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο
εθαξκφδνληαη ηα εμήο: κε απφθαζε ηεο Ο.Δ. κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
12.2 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο
πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή
απνθιείζζεθε απ' απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ, γηα ιφγνπο πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ
ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ
επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ

ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή
πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά.
12.3 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο
πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη
είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ.
φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.
12.4 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 13ο Γλώζζα ύνηαξηρ ηυν Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο, ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, νπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε
βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο.
ΑΡΘΡΟ 14ο Υπόνορ Παπάδοζηρ ηυν Τλικών
14.1 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ νξίδεηαη σο άκεζνο είηε ζην
πξαηήξην είηε έσο θαη ηελ επφκελε εκέξα ζε θηίξηα ην Γήκνπ γηα ην πεηξέιαην.
15.2 Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά
ζα απνξξίπηεηαη.
15.3 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 15ο Κςπώζειρ για εκππόθεζμη Παπάδοζη
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα παξαδίδνληαη εθπξφζεζκα επηβάιινληαη ηα φζα
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 & 34 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 16ο Κήπςξη Ππομηθεςηή Έκπηυηος
18.1 Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα
λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ.
18.2 Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14
ηεο παξνχζεο.
18.3 Καηά ηα ινηπά, ζε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη
ζ' απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο ππ' αξηζκφ 11389/93
απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 17° Δγγύηζη
19.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πξντφληα πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα
θαη ζα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη.

ΑΡΘΡΟ 18ο Σπόπορ Πληπυμήρ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηηκνιφγεζε πνπ ζα αθνινπζεί ηνλ επφκελν κήλα απφ
απηφλ πνπ έγηλε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ.
ΑΡΘΡΟ 20ο Λήτη Πληποθοπιών - Γημοζίεςζη
ρεηηθά κε ηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε νη ελδηαθεξφκελνη ζηα
γξαθεία ηνπ Γήκνπ, Λ. Μαξαζψλνο 29, Άγηνο ηέθαλνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο.
Η παξνχζα δηαθήξπμε θαζψο θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο δίδνληαη απφ ην αξκφδην Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ - πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 20 30 616.
Ο ςνηάξαρ
Παπαδόποςλορ Απόζηολορ
Μησ/γορ Μησ/κόρ

Δλέγσθηκε
Αναγνυζηοπούλος Παναγιώηα
Σεσνολόγορ Σοπογπάθορ Μησ/κόρ
Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Γιόνςζορ, 15 Φεβ. 2011
αμαπά Βαζιλική
Απσ/ηυν Μησ/κόρ
Γ/νηπια Σεσνικών Τπηπεζιών

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ
& ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΣΟΤ 2011

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ
ΔΝΙΑΙΑ ΔΚΠΣΩΗ
[επί ηηρ μέζηρ λιανικήρ ηιμήρ
πώληζηρ ηος είδοςρ ηην ημέπα
παπάδοζήρ ηος (ΠΓ 173/70)]

1

Πεηξέιαην Κίλεζεο

235.000 ιίηξα

2

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο

40.000 ιίηξα

3

Ακφιπβδε Βελδίλε

18.000 ιίηξα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΔΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΚΔΤΑΙΑ

4

Ληπαληηθφ
20W50 Diesel

1.500 ιίηξα

α. 20 lt
β. 4 lt
γ. 1 lt

5

Ληπαληηθφ
20W50 Βελδίλε 100 ιίηξα

α. 4 lt
β. 1 lt

6

Τδξαπιηθφ
Λάδη Νν68

3.000 ιίηξα

α. 20 lt

7

Λάδη 2Σ

100 ιίηξα

α. 1 lt
β. … lt

8

Γξάζν

400 ιίηξα

α. … lt

9

Αληηςπθηηθφ

200 ιίηξα

α. … lt

10

Παξαθινχ

300 ιίηξα

α. 4 lt
β. 1 lt

11

AD BLUE

1.000 ιίηξα

α. 20 lt

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ
ΣΙΜΗ

