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κασσίμων και λιπαντικών
Αριθμός Μελέτης: 96/2017

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Πεηξειαίνπ θίλεζεο
Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
Βελδίλεο ακφιπβδεο
Έιαηα θηλεηήξσλ
Ληπαληηθά θηβσηίσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ
Ληπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρξήζεσλ
Γξάζα θαη ιηπαληηθά
Τγξά θξέλσλ
Τγξά ςπγείσλ απηνθηλήησλ

CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

09134100-8
09135100-5
09132100-4
09211100-2
09211400-5
09211600-7
24951000-5
09211650-2
24961000-8

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε
ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ αλαγθψλ απφ ηα αλσηέξσ είδε πξνθχςνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαη γηα ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΔ (30).
χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξν 4 ηεο απφ 12-12-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο
Α΄240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο Α΄18), απφ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνδηαγξάθεη ε
παξνχζα κειέηε ζα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο:

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.Ι.Γ κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Κ.Δ.ΓΗ.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 €. 
Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζα δηεμαρζεί δηεζλήο αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr , κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο
κνλάδεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δηακνξθψλεηαη ζην Ννκφ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ γηα τα καύσιμα θαη ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο γηα ηα λιπαντικά. (ρακειφηεξε ηηκή κνλάδαο
ζηαζεξή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο)
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 985.388,716 επξψ. ην παξαπάλσ πνζφ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α 24% θαη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο 10%(ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.1 ηνπ
Ν.4412/2016) .Θα βαξχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ,2018 θαη
2019 ησλ θνξέσλ πνπ αθνξά θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο.
Η ζχκβαζε ζα ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο γηα ηξηάληα κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο,
κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο.
Δθφζνλ ε πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη ηκεκαηνπνηεκέλε θαηά είδνο, θνξέα, νκάδα ή θαη ρσξηθά, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φζα απφ ηα ηκήκαηα-θνξείο, απηά επηζπκνχλ.
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8.8.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.).
2. Σνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/8.6.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
3. Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 (ΦΔΚ 33Α/14.2.2006) «χζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο
ηξαηεγηθήο − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο».
4. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
5. Σελ απφ 12/12/2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν 4111/2013(ΦΔΚ Α΄18)
6. Σνπ Ν. 3054/Φ.Δ.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 514/2004 «Πεηξέιαην θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη

κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 1490/ Β’/2006).
Σεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 510/2004 «Ακφιπβδε βελδίλε, πξνδηαγξαθέο θαη
κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 872/ Β’/2007).
9. Σεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 468/2002 (ΦΔΚ 1273/β/2003) «Γηφξζσζε
ζθαικαηνο ζην ΦΔΚ 1630/Β/2003 «Γηαδηθαζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο).
10. Σεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ
πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).
8.

11.Σνπ π.δ 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο.
12. Σνπ
Ν.
3886/2010
(ΦΔΚ
173/30.09.2010
ηεχρνο
Α’)
Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).
13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/2013) «Δζληθφ ζχζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
14. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»

15. Σελ αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ
χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)»

Οη ηηκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ ιεθζεί απφ ην εκπφξην θαη νη ηηκέο ησλ
νκάδσλ ησλ θαπζίκσλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κέζεο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ δειηίνπ επηζθφπεζεο ηηκψλ
θαπζίκσλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζζάλδξαο γηα ην κήλα Ινχιην ηνπ 2017.
Ο Γήκνο Καζζάλδξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε
πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη ιφγνπο νηθνλνκίαο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ απνθπγή κεγάισλ
κεηαθηλήζεσλ, ζηε παξνχζα κειέηε ε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ρσξίδεηαη ζε δχν
(2)ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ ε θάζε κία πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
ε
-1 Δλφηεηα (Γ.Δ ΚΑΑΝΓΡΑ)
ε
-2 Δλφηεηα (Γ.Δ ΠΑΛΛΗΝΗ)
Δπηδηψθεηαη έηζη ν εθνδηαζκφο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ πνπ θηλνχληαη θαη θηηξίσλ πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηεο θάζε ρσξηθήο ελφηεηαο, λα γίλεηαη απφ εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ
βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ελφηεηαο απηήο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζνληαη πέληε (5) εηδηθνί πξνυπνινγηζκνί (πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ).

ΚΑΑΝΓΡΔΙΑ 24.07.2017
Η πληάθηξηα
Σκ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Υαηδεαγγέινπ Διηζάβεη
Γηνηθεηηθνχ Σ.Δ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
ΚΑΑΝΓΡΔΙΑ 24.07.2017
Η πξντζηάκελε ηνπ
Σκ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Παπαδνπνχινπ Κπξηαθνχια
Π.Δ Γηνηθεηηθφο.

