ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ : 1 /2017

ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟY: 74.400,00€

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. Σεσνική Πεπιγπαθή
2. Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ
3. ςγγπαθή ςποσπεώζευν

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ,
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΘΔΡΜΑΝΗ

Αξ. Μειέηεο:

1/2017

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 74.400,00€
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ γηα ηελ
θίλεζε ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ
θνπέινπ, θαζψο θαη θαπζίκσλ ζέξκαλζεο γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 74.400,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ.
 Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Τπ.
Απνθάζεηο 1) 467/2002/03 (ΦΔΚ 1531/Β΄/2003), 2) ΑΥ 316/2010/12 (ΦΔΚ
501/Β΄/2012).
 Σν πεηξέιαην θίλεζεο ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο Τπ.
Απνθάζεηο 1) 355/2000/01 (ΦΔΚ 410/Β΄/2001), 2) 514/2004/06 (ΦΔΚ 1490/Β΄/2006),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 460/2009/10 (ΦΔΚ 67/Β΄/2010) θαη 3)
ηελ ΑΥ 316/2010/12 (ΦΔΚ 501/Β΄/2012).
 Ζ βελδίλε ακφιπβδε ζα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απφθαζε
ΑΥ 510/2004/07 ΦΔΚ 872/2007 ηεχρνο Β΄, 2) ΑΥ 316/2010 ΦΔΚ 501/Β΄/2012.
Οη ηηκέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζεη απηψλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ
απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο &
Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο (θαηαρψξεζε ησλ ηηκψλ απφ
06/01/2017 θαη κεηά).
ΚΟΠΔΛΟ, 09/01/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ζ ΑΝ.ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ,ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΡΟΒΗΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ,
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΘΔΡΜΑΝΗ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 74.400,00€

Αξ. Μειέηεο: 1/2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α) Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζπλνιηθά γηα ην Γήκν θνπέινπ:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πεηξέιαην θίλεζεο
(ιίηξα)
Βελδίλε ακφιπβδε
95 (ιίηξα)
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα θαη
ιηπαληηθά κέζα
(ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα θαη
ιηπαληηθά κέζα
(ηεκάρηα)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

27.000

1,241€/lit

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
33.507,00€

9.000

1,459 €/lit

13.131,00 €

10.000

0,983 €/lit

9.830,00 €

650

2,00-15,00 €/lit

3.345,00€

37

2,00-10,00€/ηεκ.

187,00€

ΤΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ :

60.000,00€
14.400,00€
74.400,00€

Β) Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλά Γεκνηηθή –Σνπηθή Κνηλφηεηα:
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΔΛΟΤ
Α/Α
1.
2.
3.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πεηξέιαην
θίλεζεο (ιίηξα)
Βελδίλε ακφιπβδε
95 (ιίηξα)
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο (ιίηξα)

ΠΟΟΣΗΣΑ
21.000

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
1,241€/lit
26.061,00€

6.000

1,459 €/lit

8.754,00€

6.000

0,983 €/lit

5.898,00€

4.

5.

Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ηεκάρηα)

350

1.800,00€

30

150,00€
ΤΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ:

42.663,00€
10.239,12€
52.902,12€

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΛΩΗ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πεηξέιαην
θίλεζεο (ιίηξα)
Βελδίλε ακφιπβδε
95 (ιίηξα)
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ηεκάρηα)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

3.000

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
1,241€/lit
3.723,00 €

1.500

1,459€/lit

2.188,50 €

2.000

0,983€/lit

1.966,00 €

150

772,50€

4

20,00€
ΤΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ:

8.670,00€
2.080,80€
10.750,80€

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΛΗΜΑΣΟ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πεηξέιαην
θίλεζεο (ιίηξα)
Βελδίλε ακφιπβδε
95 (ιίηξα)
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ιίηξα)
Ληπαληηθά έιαηα
θαη ιηπαληηθά
κέζα (ηεκάρηα)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

3.000

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
1,241 €/lit
3.723,00€

1.500

1,459€/lit

2.188,50 €

2.000

0,983€/lit

1.966,00 €

150

772,50€

3

17,00€

ΤΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ:

8.667,00€
2.080,08€
10.747,08€

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Λάδη θηλεηήξα
20W50
Λάδη Νν 30
Λάδη Νν 10W
πδξαπιηθνχ
Λάδη Νν 15-50
Λάδη
πεηξειαηνθηλεηήξα
15W40
Λάδη θηλεηήξα
10W40
Λάδη Νν 5-40
Βαιβνιίλε 80W90
Λάδη Νν 46
πδξαπιηθνχ
Λάδη ΜΞ
Λάδη Μ
Παξαθινχ
Λάδη ΜΞ (200ml)
Αληηζθσξηαθφ
ζπξέη (400ml)
Τγξφ θξέλσλ
(150ml)
ηνππί ((kg)
Γξάζν (400ml)
Τγξά κπαηαξίαο

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

120lit

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
8,00€/lit
960,00 €

15lit
390lit

6,00€/lit
3,50€/lit

90,00 €
1365,00 €

5lit
30lit

6,00€/lit
9,00€/lit

30,00€
270,00€

20lit

15,00€/lit

300,00€

6lit
3lit
16lit

14,00€/lit
7,00€/lit
5,00€/lit

84,00€
21,00€
75,00€

10lit
15lit
20lit
2ηεκ.
5ηεκ.

5,00€/lit
2,00€/lit
3,50€/lit
2,50€/ηεκ.
10,00€/ηεκ.

50,00€
30,00€
70,00€
5,00€
50,00€

6 ηεκ.

4,50€/ηεκ.

27,00€

8 ηεκ.
10ηεκ.
6 ηεκ.

2,50€/ηεκ.
7,00€/ηεκ.
2,50€/ηεκ.
ΤΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ:

20,00€
70,00€
15,00€
3.532,00€
847,68€
4.379,68€

Λφγσ ησλ κεγάισλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ
(ε έδξα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ απέρεη 23ρικ. απφ ηελ Σνπ. Κνηλ. Κιήκαηνο θαη 34ρικ. απφ
ηελ Γεκ. Κνηλ. Γιψζζεο θαη ε Σνπ. Κνηλ. Κιήκαηνο 11ρικ. απφ ηε Γεκ. Κνηλ. Γιψζζεο)
είλαη απαγνξεπηηθή ε πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ κφλν απφ έλα ζεκείν.
θφπεινο 09/01/2017

Ο πληάμαο
Ζ ΑΝ.ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΡΟΒΗΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ,
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΘΔΡΜΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟΤ:

ΤΓΓΡΑΦΗ

74.400,00€

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ανηικείμενο ππομήθειαρ.
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ
ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΤΗΜΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ» (πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο
ακφιπβδεο θαη ειαηνιηπαληηθψλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, ε νπνία έρεη
πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 74.400,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%)
γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ σο θξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίζηεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο
εθάζηνπ είδνπο , φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή , πνπ ζα
πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή) .

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ :
o Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117 θαη ηηο ζρεηηθέο
εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο.
o Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006.
o Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010.
Ζ δαπάλε ησλ 74.400,00€ ζα επηβαξχλεη ηνπο θάησζη Κ.Α. ηνπ πξ/ζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017:
1.–10-6641, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ» κε πίζησζε 3.000,00 επξψ,
2.–10-6643, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ»
κε πίζησζε 8.000,00 επξψ,
3.-15-6641 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ» κε πίζησζε 1.500,00 επξψ
4.–15-6643 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ»
κε πίζησζε 3.689,20 επξψ
5.-15-6644 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο» κε
πίζησζε 1.400,00€,
6.-20-6641, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ» κε πίζησζε 52.310,80 επξψ,
7.-20-6643 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ»
κε πίζησζε 500,00€ θαη
8.–70-6644, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο»
κε πίζησζε 4.000,00€.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο εθάζηνπ είδνπο , φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ
ην Παξαηεξεηήξην Τγξψλ Καπζίηκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη
ζε πξνκεζεπηή , πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) .

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ςμβαηικά ζηοισεία καηά ζειπά ιζσύορ
α) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
β) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Γικαιούμενοι ςποβολήρ πποζθοπάρ

Όζνη είλαη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο, πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ πψιεζε
ηνπ πξνκεζεπνκέλνπ είδνπο θαη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ( ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, θαζψο θαη φισλ ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ) γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο::
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β)
δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995,
ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).
Δπίζεο δελ πξέπεη λα έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ .

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο
πξνζθνξά γηα φια ηα είδε αλά δεκνηηθή-ηνπηθή θνηλφηεηα είηε γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο
(δεκνηηθέο & ηνπηθή) φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ.
ε θάζε πεξίπησζε ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη απφ πξαηήξην-πξαηήξηα
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, ησλ νπνίσλ ε απφζηαζήο ηνπο
απφ θάζε δεκνηηθή-ηνπηθή θνηλφηεηα λα είλαη ζπκθέξνπζα (ε αξηζκ. 4608/2014
Απφθαζε Δι.πλ.Σκ.6).
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη
θαη ηαρπδξνκηθψο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα θνπέινπ ηεο Γεκ.Κνηλ.θνπέινπ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ ,ηαρ. δηεχζπλζε
θφπεινο-Σ.Κ. 37003, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ,Αξκφδηνο
ππάιιεινο θ.Ησάλλεο
Αλησλίνπ, κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Αξιολόγηζη πποζθοπών
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή ηνπ
Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ύμβαζη

Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο..
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ε
πξνζθφκηζε εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζην πνζνζηφ
5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Υπόνορ παπάδοζηρ ειδών-Σόπορ παπάδοζηρ
Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηα θηίξηα ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιήο.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε ζα γίλεηαη ζηα
αλάδνρα πξαηήξηα.
Ο Γήκνο θνπέινπ δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή
πξνκήζεηαο λα εθνδηάζεη ην Γήκν θνπέινπ κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
Παπαλαβή
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – ανηικαηάζηαζη
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο
ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη
ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ
ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
2.Ζ επηζηξνθή ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο
πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε
απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη
αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ
αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ
νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ
ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3.Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ εηδψλ πνπ
απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο
λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο
πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Κσρώζεις για εκπρόθεζμη παράδοζη προμήθειας

1.Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
2.Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
3.Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο
- παξάδνζεο.
4.Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά
ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην
ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
5.Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο
ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
6.ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε,
θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Πληπυμή αναδόσος
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ.
θφπεινο 09/01/2017
Ο πληάμαο
Ζ ΑΝ.ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΡΟΒΗΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:

ΑΡ. ΜΔΛ. : 1/2017

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ,
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΜΩΝ
ΘΔΡΜΑΝΗ

74.400,00 €

Σ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙ Ο ΠΡ Ο  ΦΟ Ρ Α
Σεο Δπηρείξεζεο …………………….., κε έδξα ηε …………............................…..…,
νδφο ………………………………….......…….., αξηζκφο …....……, ηειέθσλν
……..…………………., FAX :………….

ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Α/Α

1.
2.
3.

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ

Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο εθάζηνπ είδνπο ,
φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Τγξψλ
Καπζίηκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ
ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ ΣΟ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
%
Ν.ΜΑΓΝΖΗΑ
%
ΣΗΜΖ/ΛΣ
ΚΑΣΈΚΣΗΜΖΖ (€)
%
ΤΝΟΛΑ (€)

ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΓΛΩΣΣΗΣ
Α/Α

1.
2.
3.

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ

Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο εθάζηνπ είδνπο ,
φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Τγξψλ
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
Καπζίηκσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
%
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
%
%

ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΚΛΗΜΑΤΟΣ

Α/Α

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο εθάζηνπ είδνπο ,
φπσο απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Τγξψλ
Καπζίηκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
θνπέινπ

1.
2.
3.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ

%
%
%

Ο Φ.Π.Α γηα ηα παξαπάλσ είδε είλαη 24%.
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΛΑΙA ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚA ΜΔA
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Λάδη θηλεηήξα
20W50
Λάδη Νν 30
Λάδη Νν 10W
πδξαπιηθνχ
Λάδη Νν 15-50
Λάδη
πεηξειαηνθηλεηήξα
15W40
Λάδη θηλεηήξα
10W40
Λάδη Νν 5-40
Βαιβνιίλε 80W90
Λάδη Νν 46
πδξαπιηθνχ
Λάδη ΜΞ
Λάδη Μ
Παξαθινχ
Λάδη ΜΞ (200ml)
Αληηζθσξηαθφ
ζπξέη (400ml)
Τγξφ θξέλσλ
(150ml)
ηνππί ((kg)
Γξάζν (400ml)
Τγξά κπαηαξίαο

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

120lit

€/lit

15lit
390lit

€/lit
€/lit

5lit
30lit

€/lit
€/lit

20lit

€/lit

6lit
3lit
16lit

€/lit
€/lit
€/lit

10lit
15lit
20lit
2ηεκ.
5ηεκ.

€/lit
€/lit
€/lit
€/ηεκ.
€/ηεκ.

6 ηεκ.

€/ηεκ.

8 ηεκ.
10ηεκ.
6 ηεκ.

€/ηεκ.
€/ηεκ.
€/ηεκ.
ΤΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24% :
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ:

Ζ παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη κέρξη ……………………….

θφπεινο

/0 /2017

(Σφπνο θαη εκεξνκελία)
Ο Πξνζθέξσλ

ΓΑΠΑΝΗ

