ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ
∆ΗΜΟ ΚΑΑΝΔΡΑ
Δ/ΝΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΘΔΜΑ: <<Πξνκήζεηα θαπζίµσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα
ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ µέζσλ θαη ζέξκαλζεο ηνπ
∆ήµνπ Καζζάλδξαο & ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ ηα
έηε 2017-2018–2019 >>
Αξηζκφο Μειέηεο: 96/2017
Πξνυπνινγηζµφο: 985.388,716 ΔΤΡΩ
πκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (24%)
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ µειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα
θαπζίµσλ (πεηξειαίνπ θίλεζεο-βελδίλεο ακφιπβδεο-πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο)
θαζψο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ θίλεζε φισλ
ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ ∆ήµνπ µαο, ηηο αλάγθεο
ζέξκαλζεο ησλ ∆εµνηηθψλ Κηηξίσλ θαη ησλ Ννµηθψλ Πξφζσπσλ(ρνιηθέο
Μνλάδεο) ηεο Α΄ βάζµηαο εθπαίδεπζεο & Β΄ βάζµηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ∆ήµνπ
Καζζάλδξαο, ηνπ Ν.Π (ΑΟΓΚ) θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ ζε θαχζηκα γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019. Ο
ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 794.668,319 € πιένλ ΦΠΑ
24% (190.720,397). Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζµψρ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ
ΦΠΑ 24% είλαη : 985.388,716 €.
Σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο θαζαξνχ πνζνχ 565.990,90 € πιένλ Φ.Π.Α 24%
πνζνχ 135.837,816 θαη ηειηθνχ πνζνχ 701.828,716 €
Σνπ Ν.Π.Η.Γ κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ»
θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Κ.Δ.ΓΖ.Κ.» θαζαξνχ πνζνχ 104.838,71 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ
25.161,29 € θαη ηειηθνχ πνζνχ 130.000,00 €
Σνπ Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία « Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Καζζάλδξαο» θαζαξνχ
πνζνχ 4.838,71 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 1.161,29 € θαη ηειηθνχ πνζνχ 6.000,00 €
Σνπ Ν.Π. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Καζζάλδξαο
θαζαξνχ πνζνχ 68.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 16.320,00 € θαη ηειηθνχ πνζνχ
84.320,00 €
Σνπ
Ν.Π. κε ηελ επσλπκία ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
ΚΑΑΝΓΡΑ θαζαξνχ πνζνχ 51.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α 24% πνζνχ 12.240,00 € θαη
ηειηθνχ πνζνχ 63.240,00 €.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Σεωση ηηρ Μελέηηρ
ςμβαηικά ζηοισεία καηά ζειπά ιζσωορ
1. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
2. Ζ Γηαθήξπμε πξνκήζεηαο.
3. Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
4. Ζ Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ(νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)
5. Ζ Γεληθή πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ.
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6. Ο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Ιζσωοςζερ ∆ηαηάξειρ -Υπηµαηοδψηηζη
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο:
• Σνπ Ν. 4412/2016 «∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ,
Πξνµεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Γεληθνί θαλφλεο
χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4412/2016. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή
ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο
Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο Πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Λακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ε
ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πξνο ην ζθνπφ απηφ Γεκνζίσλ πφξσλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4412/2016 Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.) αλάξηεζε εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000,00)
επξψ(άλεπ Φ.Π.Α) θαη αλεμαξηήησο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 61 έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4412/2016
Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ(γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) θαη θαηαρψξεζεο ηνπο κεηά
ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ Έλσζεο θαη δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 66 θαη θαηαρψξηζεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ.
χκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016. ρεηηθά κε ηελ ηηκή νξηζκέλσλ αγαζψλ ή ηελ ακνηβή
νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο βαζίδνπλ ηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο, κε
ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο, θαη
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ.
ηα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη:
α).Ζ πνηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο αμίαο, ηα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, ηα θνηλσληθά,
πεξηβαιινληηθά θαη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εκπνξία θαη νη ζρεηηθνί φξνη,
β).Ζ νξγάλσζε, ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζην επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
γ). Ζ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε.
δ). Οη φξνη παξάδνζεο, φπσο, ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο
ή ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ή πεξαίσζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ: ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, γηα λα εθηειέζνπλ ηε
ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν, επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο, επθνιία
θαηαζθεπήο ηεο ηερληθήο ιχζεο θαη εθηίκεζε δαπάλεο, επηπιένλ νξζφηεηα αληίιεςεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, επηηπρήο επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ
πινπνίεζε θαη δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, απαξαίηεηα εξγαιεία ππνζηήξημεο
ηεο εθαξκνγήο ηεο θ.α.
χκθσλα κε ην άξζξν 73 Λφγνη απνθιεηζκνχ παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.4412/2016 εάλ δελ πξνζθνκίζνπλ
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νη νηθνλνκηθνί θνξείο σο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο α).
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, β).πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη γ).πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Δπηπιένλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξέπεη λα ππνβάιινπλ επηπξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα απαξαίηεηα
λνκηκνπνηεκέλα έγγξαθα (θαηαζηαηηθφ, ΦΔΚ θιπ) ψζηε λα πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, ηα κέιε ηνπ Γ. θ.ι.π (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016).
χκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 100 απνζθξάγηζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ,
απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θνηλνπνίεζε απφθαζεο Οηθνλνκηθήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016 πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016 θαηαθχξσζε –ζχλαςε ζχκβαζεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 Δλζηάζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία θάησ απφ 60.000,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α)-Παξάβνιν.
χκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 Σξφπνο πιεξσκήο-απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.(«γλσκνδνηηθά φξγαλα»-ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ απφ αξκφδην φξγαλν).
χκθσλα κε ην άξζξν 377 παξ.1 πεξίπησζε (38) 2016 Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο – Αλάζεζε &
έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ –ππεξεζηψλ κε απφθαζε Γεκάξρνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 379 ηνπ Ν.4412/2016 Έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.
• Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρχεη.
• Σνπ Ν. 4250/2014 « ∆ηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο λνµηθψλ
πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ ηνµέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π∆ 318/1992 θαη
ινηπέο ξπζµίζεηο.»
• Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ».
• Σν άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 240 Α΄/12-12-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ
θπξψζεθε µε ηνλ Ν.4111/2013 (ΦΔΚ.Α΄18).
• Σνπ Ν. 3852/2010( Φ.Δ.Κ 87/Α/2010)«Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο».
• Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
• Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
• Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
• Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ».
• Σνπ Π.∆ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο».
• Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεµα Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη άιιεο
∆ηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
• Σεο αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
«Ρπζµίζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθφ ∆εµφζην Έγγξαθν».
•
Σνπ Ν. 4257/14 άξζξν 63, Δπείγνπζεο ξπζµίζεηο αξµ/ηαο Τπ. Δζσηεξηθψλ
(ΟΣΑ, ∆εµνη. Τπάιιεινη, κηζζψζεηο θιπ) (ΦΔΚ Α 93/14.4.2014)
• Σνπ Ν. 4129/2013 (Α 52) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφµσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
• Σνπ Ν.2859/2000 (Α΄24) : Κχξσζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
• Ζ αξ. 147/2017 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο
πξνκήζεηαο.
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•
•

Ζ αξ.364/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί Έγθξηζεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ θαη Καζνξηζκφ φξσλ Γηαθήξπμεο.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφµελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφµνο, Π.∆.,
Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.

Ζ ζρεηηθή πίζησζε γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ∆ήµν Καζζάλδξαο ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζµφ ηνπ ∆ήµνπ µαο γηα ηα έηε 2017-2018 & 2019 µε ηνπο ΚΑ 10-6643.001, 15-6643,
20-6641.001,20-6644.001,25-6641.001, 25-6642.001,
25-6644.001, 30-6641.001, 30-6644.001, 35-6644.001 και 70-6641.001.
Δπίζεο γηα ηελ πξνµήζεηα πνπ αθνξά ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο ηεο
Α΄βάζµηαο θαη Β΄βάζµηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ∆ήµνπ µαο ζα βαξχλνληαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο απφ
ηα θνλδχιηα ησλ Λεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, γηα ην Ν.Π ΑΟΓΚ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ
ΑΟΓΚ γηα ηα αληίζηνηρα έηε ηνλ ΚΑΔ : 15-6644, ελψ γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ΚΔΓΖΚ ζα
βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε ζηνλ Κ.Α 6641.00, 6643.00 θαη 6644.00.
Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ησλ απνθάζεσλ ησλ Ννµηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ ∆ήµνπ γηα ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο πνπ είλαη :
Α) Γηα ηελ Α΄βάζµηα ζρνιηθή επηηξνπή αξ.απνθ.27/12-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο : 17REQ001684972 2017-07-13.
Β)Γηα ηελ Β΄βάζµηα ζρνιηθή επηηξνπή αξ.απνθ.30/12-07-2017& αξηζµ.
Έγθξηζεο πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο : 17REQ001685499 2017-07-13.
Γ) Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ αξ.απνθ. 44/03-07-2017 & αξηζµ.
Έγθξηζεο πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο :17REQ001637234 2017-07-04.
∆) Γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν ΚΔΓΖΚ αξ. απφθ.44/03-07-2017 & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο :17REQ001809981 2017-08-10.
Δ) Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αξ. απνθ.323/2017 Ο.Δ & αξηζµ. Έγθξηζεο
πξσηνγελνχο Αηηήµαηνο:17REQ001798312 2017-08-09.
Εξαιποωνηαι: Oη ρνιηθέο Δπηηξνπέο δελ ππνρξενχληαη ζε ζχληαμε Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ΄αξηζκ. 8440/24.2.2011 απφθαζεο ΤΠΔΑΖΓ, άξα θαη έθδνζε
πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαπζίκσλ.
Ο Δήμορ Καζζάνδπαρ δεν ςποσπεοωηαι να αποπποθήζει ηο ζωνολο ηυν καςζίμυν πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ελψ είναι δςναηή η παπάηαζη ηηρ ζωμβαζηρ,
χζηεξα απφ ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζην κέηξν πνπ δεν θα ςπάπξει ςπέπβαζη
ποζοηήηυν.
Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ ηα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ησλ ∆/λζεσλ :
1. ∆/λζεο Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
2. Γ/λζεο Πνιηηηζκνχ-Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ
3. Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
4. ∆/λζεο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο
5. ∆/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
6. ∆/λζεο Πξαζίλνπ
7. Λνηπψλ ππεξεζηψλ-Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγςήζειρ ζςµµεηοσήρ
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Α). Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πνζνχ ίζν µε ην
2% ( δχν επί ηνηο εθαηφ) ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειέηεο ρσξίο ΦΠΑ, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ
ζπµµεηέρεη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ ( γηα φιεο ηηο νµάδεο) βάζεη ηεο παξ.1α ηνπ
αξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16.
Β). Όηαλ ε πξνζθνξά αθνξά µέξνο ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ ( µία ή πεξηζζφηεξεο νµάδεο,
ηκήκαηα ή θνξείο ) ηφηε ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ζα είλαη πνζνχ ίζνπ µε ην 2% ( δχν επί ηνηο
εθαηφ) ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο νµάδαο ή ησλ νµάδσλ πνχ πξνζθέξνληαη ρσξίο ΦΠΑ. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη γηα ην µέξνο ( νµάδα ή νµάδεο, ηκήκα ή θνξέα) πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε /εγγπήζεηο ζπµµεηνρήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ, επηζηξέθεηαη ζηνλ κεηνδφηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ηειεπηαία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σιµέρ Πποζθοπϊν – Ιζσωρ Πποζθοπϊν
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθάξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΔΤΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr µε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηεζλή δηαγσληζµφ άλσ ησλ νξίσλ απφ ηελ
Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ) ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο βάζεη ηνπ αξ. 27 ηνπ Ν.4412/16.
Οη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνµεζεπηψλ νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ παξνχζα
πξνµήζεηα γηα θάζε έλα απφ ηα πξνο πξνµήζεηα είδε, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα µέξε ηεο θάζε
ζρεηηθήο ζχµβαζεο . πλεπψο ε πξνζθεξφµελε ηηµή γηα ηα ιηπαληηθά ή ην πνζνζηφ έθπησζεο
γηα ηα θαχζηµα ( πεηξέιαην ζέξµαλζεο, πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε αµφιπβδε ) ηεο πξνζθνξάο
ησλ πξνµεζεπηψλ ζα παξαµείλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε θάζε αληίζηνηρε ζχµβαζε
θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά
ηνπ πξνµεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο
ζχµβαζεο.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη:
Γηα ηα θαχζηµα
α) Γηα ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο & ηελ αµφιπβδε βελδίλε, ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί
ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο
ΛΗΑΝΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Λ.Σ.Π) εθάζηνπ είδνπο φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην
παξαηεξεηήξην Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΤΠ.ΑΝ.),Γελ. ∆/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά
ηελ εµέξα παξάδνζεο απηψλ. β) Γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο , ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο
επί ηεο (%) γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νµάδαο, επί ηεο εθάζηνηε δηαµνξθνχµελεο µέζεο
ΥΟΝ∆ΡΗΚΖ ηηµήο πψιεζεο (Μ.Υ.Σ.Π) φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην παξαηεξεηήξην
Σηµψλ Τγξψλ Καπζίµσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο (ΤΠ.ΑΝ.) ,Γελ. ∆/λζε
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (Παξαηεξεηήξην Σηµψλ & Σηµνιεςηψλ) θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο
απηψλ.
Σα πνζνζηά απηά µπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθά, ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ην 5% (Ν4257, Άξζξν
63).
Γηα ηα ιηπαληηθά ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε πξνµεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ
ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά µφλν βάζεη ηηµήο (ραµειφηεξε ηηµή) γηα ην
ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νµάδαο ησλ ιηπαληηθψλ.
Οη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ
( γηα φιεο ηηο νµάδεο ή θνξείο) ή γηα µέξνο απηψλ ( µία ή πεξηζζφηεξεο νµάδεο ή θνξείο).
Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά δελ µπνξεί λα αθνξά µέξνο ησλ εηδψλ ελφο θνξέα ή µηαο νµάδαο αιιά
ην ζχλνιν ηνπο.
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χµθσλα µε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ν δηαρσξηζµφο ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ γίλεηαη ζε πέληε
θνξείο (5).
1.Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σκήκα-Οµάδα Α : Πεηξέιαην ζέξµαλζεο, Βελδίλε αµφιπβδε Πεηξέιαην
θίλεζεο Οµάδα Β: Ληπαληηθά.
2. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ΚΔΓΖΚ : Πεηξέιαην ζέξµαλζεο, Βελδίλε αµφιπβδε Πεηξέιαην
θίλεζεο .
3. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο ΑΟΓΚ ηνπ Γήκνπ :Βελδίλε αµφιπβδε.
4. ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α΄βάζµηαο Δθπαίδεπζεο : Πεηξέιαην ζέξκαλζεο .
5. ρνιηθέο Δπηηξνπέο Β΄βάζµηαο Δθπαίδεπζεο : Πεηξέιαην ζέξκαλζεο .
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εµέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/16. Οη µεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ πξέπεη ζηηο
πξνζθνξέο ηνπο λα αλαθέξνπλ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο θάζε είδνπο , θαη λα πξνζθνµίζεη φια ηα
ζρεηηθά έληππα ζηελ ειιεληθή γιψζζα .
ΑΡΘΡΟ 6ο : ωµβαζη Διάπκεια
Οη ζπµβάζεηο ζα ππνγξαθνχλ απφ θάζε θνξέα μερσξηζηά δειαδή ζα έρνπµε ζπµβάζεηο µεηαμχ
∆ήµνπ Καζζάλδξαο & πξνµεζεπηνχ, µεηαμχ ηεο Α΄ζµηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη πξνµεζεπηνχ,
µεηαμχ Β΄ζµηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη πξνµεζεπηνχ, µεηαμχ ΑΟΓΚ θαη πξνµεζεπηνχ, φπσο
θαη κεηαμχ ΚΔΓΖΚ θαη πξνκεζεπηή γηα ηα αληίζηνηρα είδε πνπ ηνπο αθνξνχλ , ηα νπνία είλαη
δηαθξηηά ζηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο µειέηεο. Ο αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη ηεο πξνµήζεηαο απηήο ,µεηά
ηελ θαηά λφµν έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη µεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνζπµβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην ειεγθηηθφ πλέδξην ,ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη µέζα ζε 20 εµέξεο
απφ ηελ εµεξνµελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζχµβαζε
θαη λα θαηαζέζεη θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.
Ο ζπµβαηηθφο ρξφλνο ηεο πξνµήζεηαο ζα αξρίζεη γηα φιεο ηηο ζπµβάζεηο απφ 01/12/2017 νπφηε θαη
αλ απηέο ππνγξαθνχλ .
Ζ δηάξθεηα ησλ ζπµβάζεσλ ζα είλαη γηα ηξηάληα κήλεο (30) κήλεο δειαδή έσο 31/01/2020 κε
δηθαίσκα πξνεξέζεσο ή ηπρφλ παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 6 παξ.1 κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη άξζξν 104 παξ. 1 ρξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήοΟςηγελείο κεηαβνιέο) έσο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, πνζνζηνχ 10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο(ζχκθσλα κε ηελ παξ.2β ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 72 Οδεγίαο
2014/24/ΔΔ) . Αλ ν πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ παξαπάλσ πξνζεζµία κεηά ηελ θαηά λφκν
έγθξηζε απνηειέζκαηνο θαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ή δελ
πξνζθνµίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ,µπνξεί λα θεξπρηεί έθπησηνο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ πξνθήξπμε κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν 48 εκέξεο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγωηζη Καλήρ Εκηέλεζηρ
Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ηελ νπνία ζα εθδψζεη ν πξνµεζεπηήο ή νη πξνµεζεπηέο ζηνπο
νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα εθδνζνχλ ππέξ ηνπ θάζε θνξέα µε ηνλ νπνίν ζα ππνγξάςεη
ηελ ζχµβαζε.
Ο πξνµεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο ,ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 5% ( πέληε επί
ηνηο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ βάζεη ηνπ αξζ.72 ηνπ Ν.4412/16.
Δθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο
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ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.Σ..Μ.Δ.Γ.Δ, ή λα παξέρνληαη κε γξαµµάηηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηψλ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο,
γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (30) κήλεο πιένλ 2 κελψλ, ήηνη ζα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 32 κήλεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνµήζεηαο µεηά απφ
ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπµβαιιφµελνπο.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Παπαλαβή ειδϊν
Ο πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα είλαη δηαζέζηµνο λα πξνµεζεχεη µε θαχζηµα θαη ιηπαληηθά ηνλ
∆ήµν θαη ηα Ννµηθά Πξφζσπα ζηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο.
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ θάζε θνξέα μερσξηζηά,
απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί µε ην ζρ.αξζ. 221 ηνπ Ν.4412/16 , θαη ζχµθσλα µε ηα
νξηδφµελα ζηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/16. Οη επηηξνπέο παξαιαβήο ζπγθξνηνχληαη απφ ηα
ίδηα ηα λνµηθά πξφζσπα , θαηά ηηο θείµελεο δηαηάμεηο ή ηηο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ.
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ θαπζίµσλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
θνξέα, µε επζχλε, µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ πξνµεζεπηή, απφ ηελ εµεξνµελία ηζρχνο ηεο
ζρεηηθήο ζχµβαζεο , θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο θαη ζπγθεθξηµέλα :
Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο γηα ην ∆ήµν ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά ζηηο δεμαµελέο ησλ
∆εµνηηθψλ θαηαζηεµάησλ θαη Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ Καζζάλδξαο, ζχµθσλα µε ηηο αλάγθεο
ησλ ππεξεζηψλ ελψ ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο πνπ αθνξά ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο ζα γίλεηαη ζηηο
δεμαµελέο ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε, ε παξάδνζε ζα γίλεηαη εληνο δχν(2) εµεξψλ απφ ηελ γξαπηή εληνιή. Ζ βελδίλε ζα
παξαδίδεηαη ζηα Τπεξεζηαθά νρήµαηα ηνπ ∆ήµνπ µαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή, απφ
πξαηήξην πνπ ζα νξίζεη ν πξνµεζεπηήο εληνο ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ Καζζάλδξαο µεηά απφ
επίδνζε Τπεξεζηαθνχ εµεηψµαηνο απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο -∆ηαρείξηζεο θαπζίµσλ –
ιηπαληηθψλ & Τιηθψλ. Σν πεηξέιαην θίλεζεο γηα ην ∆ήµν ζα παξαδίδεηαη εληφο 2(δχν) εµεξψλ
απφ ηελ γξαπηή εληνιή ζηηο δεμαµελέο ηνπ ∆ήµνπ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ην
πεηξέιαην θίλεζεο γηα ηελ ΚΔΓΖΚ γηα ηνλ ΑΟΓΚ ζα παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
πξνκεζεπηή ή ζα παξαιακβάλεηαη ζηελ δεμαµελή ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ εθφζνλ ππάξρεη .
Ζ παξάδνζε ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ζχµβαζεο,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ∆ήµνπ ζην Γξαθείν Κίλεζεο. Γηα θάζε µέξα ππέξβαζεο ή µε έγθαηξεο
παξάδνζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016 (αξζ.207).
Μεηά απφ απηή ηελ πξνζεζµία ή ζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεησο µή εθηειεζκέλσλ παξαγγειηψλ,
ν ∆ήµνο δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα θεξχμεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην µε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. Σα
ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή θαη φρη αλαθπθισκέλα γηα ην ιφγν απηφ ζα ηζρχεη πνηλή
απνθιεηζµνχ. ηηο πξνδηαγξαθέο ν πξνµεζεπηήο ζα δειψζεη ηε ρψξα θαηαζθεπήο, ζα θέξεη
ππεχζπλε δήισζε φηη είλαη πξσηνγελή.
Ο ∆ήµνο θαη ηα Ννµηθά Πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ. Δθφζνλ φµσο θξηζεί ζθφπηµε ε
πξνµήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ
απαίηεζε ησλ θνξέσλ.
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ΑΡΘΡΟ 9ο Σπψπορ πληπυμήρ.
Ζ πιεξσµή ηεο αμίαο ηεο πξνµήζεηαο ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά µε ηελ πξνζθφµηζε ησλ λφµηµσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή.
Ζ πιεξσµή ηνπ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ ζα γίλεηαη απφ θάζε θνξέα ρσξηζηά θαη ζηαδηαθά θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο αλάινγσλ ηηµνινγίσλ θαη ηεο
ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή.
Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ ,ηελ έθδνζε ηνπ ηηµνινγίνπ ηνπ πξνµεζεπηή
ηελ πξνζθφµηζε ησλ λφµηµσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε λνµίµνπ έιεγρνπ απφ
ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Δθιεθηηθνχ πλεδξίνπ, ν θνξέαο
ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνµεζεπηή βαζεη ηνπ αξζ.200 ηνπ Ν. 4412/16θαη ζχκθσλα κε ηελ
ππνπ. Ε5 ηνπ Ν.4152/2013(ΦΔΚ Α΄107)πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ Αξρψλ.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Ποινικέρ πήηπερ – έκπηυζη ηος αναδψσος
Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπµβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο,
µπνξεί ν αλάδνρνο λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο ζχµθσλα µε
ην άξζξν 203 & 207 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Απψππιτη ζςμβαηικϊν ςλικϊν - ανηικαηάζηαζη
Δθ φζνλ ην θάζε πξνο πξνµήζεηα πγξφ θαχζηκν ή ην θάζε είδνο ιηπαληηθνχ δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή λνζεία, ν αληίζηνηρνο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( άξζξν
213, Ν.4412/16). Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πξντφληνο πξνθιεζεί θζνξά ζην
κεραλνινγηθφ εμνπιηζµφ θαη ζηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ησλ
Ννµηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ θαη εθαξκφδνληαη νη
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Δαπάνερ αναδψσος – Φψποι – Σέλη - Κπαηήζειρ
Οη δαπάλεο πξνµήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνµεζεπνµέλσλ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
πξνµεζεπηή. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνπο θνξείο πνπ ππνγξάθνπλ ηηο ζπµβάζεηο µε ηνλ αλάδνρν.
Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα θαη ηπρφλ έμνδα ειέγρνπ, θαζψο θαη θξαηήζεηο : α)
Τπέξ Δ.Α.Α.∆.Ζ.Τ. 0,06%., β) Φφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο βαξχλνπλ ηνλ
πξνµεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζθεξφµελε απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηηµή. γ) Τπέξ ηνπ
∆εµνζίνπ, 0,02% ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ, αξ. 36 παξ.6 ηνπ λ. 4412/16 .
Άπθπο 13ο Δημοζίεςζη ζε Εςπυπαφκψ - εθνικψ επίπεδο
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ ηηο πξνθεξχμεηο, δηαθεξχμεηο θαη ηηο απνθάζεηο αλάζεζεο
Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν γηα πνζά άλσ ησλ νξίσλ, ειεθηξνληθά ζην ΔΖΓΖ,
αλεμαξηήησο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
38, ζην ΚΖΜΓΖ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχνπλ ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζεο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ζην ΚΖΜΓΖ(ΑΓΑΜ)ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
38,ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016 Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν. Δθφζνλ ππάξρεη
ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ γηα δεκνζηεχζεηο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο δηαγσληζκψλ ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ θαη ηζρχεη, ζα εθαξκνζζεί ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.4412/2016 θαη
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ζα δνζεί ρξνληθή παξάηαζε κέρξη ην 2021(κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ), ελψ ηνλ πξνκεζεπηή
βαξχλνπλ εμ΄ νινθιήξνπ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ην
Νφκν 3801/09 άξζξν 46.
Άπθπο 14ο Κπιηήπια ποιοηική επιλογήρ-Λψγοι αποκλειζμοω
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
άξζξα 79 έσο 81 ή είλαη γλσζηφ κε άιιν ηξφπν φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άπθπο 15ο Κπιηήπια ανάθεζηρ ζςμβάζευν
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο βαζίδνπλ ηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016
Κξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη άξζξν 95 παξ.5 θαη παξ.6 Σξφπνο ζχληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ
Άπθπο 16ο Πποζθοπέρ και αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ-Δικαιολογηηικά
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα,
ζε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ , ηζρχνπλ ηα άξζξα ηνπ
Ν.4412/2016.
Άπθπο 17ο: Φψποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα απηή. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν.
Άπθπο 18ο : Αναθεϊπηζη ηιμϊν πποζθοπάρ
Γηα ηελ πξνκήζεηα ε ηηκή ζε επξψ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπνηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο
θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
Άπθπο 19ο : Ανυηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη αλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη:
εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ
πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί
αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άρθρο 20° : Αθέηηζη ψπυν ηηρ ζωμβαζηρ
Ζ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζηνλ Ο.Σ.Α ην
δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. άξζξν 7 ηνπ Ν.4412/2016.θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε
παξάδνζε.
Άρθρο 21° : Σομέαρ δπαζηηπιοηήηυν
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο γεληθέο νδεγίεο, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο,
ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο.

9

Άρθρο 22ο : Επίλυση διαφορών
Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ΑΡΘΡΟ 23ο: Μέηπα πποζηαζίαρ
Ο πξνµεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ,πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη ιηπαληηθψλ µε δηθά
ηνπ µέζα. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεµηά πνπ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ αλαδφρνπ ή άιινπ µέρξη ηεο παξάδνζεο απηψλ ζηνλ ππνδεηγκέλν απφ ηελ Τπεξεζία ή θνξέα
ρψξν.
Καζζάλδξεηα 24.07. 2017
Ζ πληάθηξηα

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ-ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

ΥΑΣΕΖΑΓΓΔΛΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ
Γηνηθεηηθνχ Σ.Δ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ
Π.Δ Γηνηθεηηθφο

1
0

1
1

