ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ. 68/ 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΧΡΗΣΗ: 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά :
α) την προμήθεια καύσιμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων , των
μηχανημάτων έργου καθώς των χλοοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Νεστορίου και
των οχημάτων της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης , για τα έτη 2020- 2021 .
β) την προμήθεια καύσιμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των
κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου καθώς και των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νεστορίου, για τα έτη 2020 -2021
Ύστερα από αξιολόγηση των αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για καύσιμα
Θέρμανσης και κίνησης για τα έτη 2020-2021, συντάχθηκε η παρούσα τεχνική έκθεση
σύμφωνα με την οποία θα γίνει η προμήθεια.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

2

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

09132100-4

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

1

1

Α/Τ

Μ/Μ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑ Α' ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
09134100-8
1
ΛΙΤ
51873,12

1

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ

0,905

46945,17

2

ΛΙΤ.

11402,43

1,156

13181,21

3

ΛΙΤ.

18950,23

0,626

11862,84

ΔΑΠΑΝΗ

71.989,22

ΦΠΑ 24% =

17.277,41

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'

89.266,63

ΟΜΑΔΑ Β ' ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ
09132100-4
2
ΛΙΤ.
3446,25
1,156
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

3983,87

ΔΑΠΑΝΗ

3.983,87

ΦΠΑ 24% =

956,13

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'

4.940,00

ΟΜΑΔΑ Γ ' Υ ΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
09135100-5
3
ΛΙΤ
12000,00
0,626
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

7512,00

ΔΑΠΑΝΗ

7.512,00

ΦΠΑ 24% =

1.802,88

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ '

9.314,88

ΟΜΑΔΑ Δ' Υ ΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
09135100-5
3
ΛΙΤ
16000,00
0,626
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10016,00

ΔΑΠΑΝΗ

10.016,00

ΦΠΑ 24% =

2.403,84

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ'

12.419,84

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

93501,09

ΦΠΑ 24% =

22440,26

ΜΕ ΦΠΑ

115941,35

: ΟΜΑΔΩΝ Α’ + Β’ + Γ' + Δ'

ΣΥΝΟΛΟ : ΟΜΑΔΩΝ Α’ + Β’ + Γ' + Δ'

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 115.941,35 €
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από ιδίους πόρους.
Το σύνολο της προμήθειας των Ομάδων Α’ , Β’ , Γ’ και Δ’
, συνολικού
προϋπολογισμού 115.941,35 € , θα εκτελεστεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και του Ν. 4155/2013 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Νεστόριο
24/ 09 / 2020
Η Συντάξας

Αλεξάνδρα Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο 24/09/2020
Ο προιστάμενος τμήματος
Τεχνικών Έργων - Μελετών &
Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

Στέφανος Μπούσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο
24/09 / 2020
Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.
68 / 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΧΡΗΣΗ: 2020-2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας)
-------------Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης και ,
Θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου καθώς και των Νομικών του προσώπων για τα έτη
2020-2021.
Άρθρο 2ο (Ισχύουσες διατάξεις - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας )
------------Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις :
α) Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)
β) Του Ν. 3463/2006 <<Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>>.
Άρθρο 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
------------Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Συμφωνητικό
2) Διακήρυξη της προμήθειας
3) Η Τεχνική και η οικονομική προσφορά του Αναδόχου
4) Η υπ’ αριθ 68/2020 μελέτη ( Τεχνική Περιγραφή , Τεχνικές Προδιαγραφές ,
Ενδεικτικός προϋπολογισμός , Συγγραφή υποχρεώσεων)
Άρθρο 4ο (Αξία προμήθειας)
Η αξία της προμήθειας δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το σύνολο του διατιθέμενου
προυπολογισμού δηλαδή τα καύσιμα δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το ποσό των εκατόν
δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(115.941,35€)
Άρθρο 5ο (Σύμβαση)
------------Οι ανάδοχοι της προμήθειας είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δημοτικό
Μέγαρο εντός είκοσι (20) ημερών, προς υπογραφή των συμβάσεων και να καταθέσουν την
κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτών.
Άρθρο 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης)
-------------Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της κάθε σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της
συμβατικής αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με μια εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ 1β του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στους αναδόχους της
προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο (Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου)
------------Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας τροφοδότησης
του καυσίμου (πέραν των 24 ωρών) , μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική
ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Μετά την λήξη της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο (Συμβατική προθεσμία)
------------Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται :
σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες
ή μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου
προϋπολογισμού της σύμβασης .
Άρθρο 9ο (Πλημμελής κατασκευή - ελαττώματα)
-------------Αν το προς προμήθεια καύσιμο δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζει ελαττώματα ποιοτικώς, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν
αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
------------Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της
ανάθεσης εκτός ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 11ο (Εξοφλητικός λογαριασμός - πληρωμή)
-------------Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την διενέργεια της προσωρινής
παραλαβής του καυσίμου .
Άρθρο 12ο (χρόνος παράδοσης υλικών)
Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους :
Α) Για τα οχήματα , θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο προμηθευτής
με δική του μέριμνα και με ειδικό βυτίο το οποίο θα έρχεται κάθε εργάσιμη ημέρα και
θα τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα που
βρίσκονται α) στην Δημοτική Ενότητα
Ακριτών και β) στην Δημοτική
Ενότητα Νεστορίου .
Επιπλέον η τροφοδότηση των οχημάτων θα μπορεί να γίνεται και με την
προσέλευση των οχημάτων εντός του πρατηρίου.
Β) Για τα μηχανήματα έργου η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες
, επί τόπου του έργου, με μέριμνα του προμηθευτή .
Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες
θέρμανσης, στα αντίστοιχα κτίρια .
O Δήμος Νεστορίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Νεστορίου και τα Νομικά του πρόσωπα με την
παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 13ο (παραλαβή των υλικών)
-------------Η παρακολούθηση και η διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών γίνεται
από επιτροπή η οποία συγκροτείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του Ν.
4412/2016
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εξετάζεται η
καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους
όρους της σύμβασης . Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών ο
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν
ακατάλληλης ποσότητας , ο φορέας (ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο) δικαιούται κατά την
κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή στη μείωση του
τιμήματος. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής
εκτέλεσης του αναδόχου.
Νεστόριο
24 / 09 / 2020
Η Συντάξας

Αλεξάνδρα Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο 24/09/2020
Ο προιστάμενος τμήματος
Τεχνικών Έργων - Μελετών &
Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο
24 /09/2020
Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Μπούσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.
68 / 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΧΡΗΣΗ: 2020-2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Τ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με ΦΕΚ 410/Β/2001 , ΦΕΚ 332/Β/2004 και όπως θα
ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Σύμφωνα με ΦΕΚ 410/Β/2001 , ΦΕΚ 332/Β/2004 και όπως θα
ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σύμφωνα

με

ΦΕΚ

496/Β/1993

,

570/Β/1996 , ΦΕΚ 1273/Β/5-9-2003,

ΦΕΚ

944/Β/1994,

ΦΕΚ

ΦΕΚ 1531/Β/2003 , ΦΕΚ

332/Β/2004 και όπως θα ισχύουν την ημέρα παράδοσης του
υλικού

Νεστόριο
24 /09 / 2019
Η Συντάξας

Αλεξάνδρα Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο 24/09/2020
Ο προιστάμενος τμήματος
Τεχνικών Έργων - Μελετών &
Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο
24/ 09/ 2020
Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Μπούσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

