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ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανση και
φωτισµό 2015.»
(Κ.Α 20 6641.01, K.A.15 6643.01,ΚΑ 20 6643.01 , Κ.Α.35
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Προϋπολογισµός: 1.266.252,90 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.23%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την µελέτη για την
προµήθεια καυσίµων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) για όλα τα
Υπηρεσιακά οχήµατα –µηχανήµατα του ∆ήµου µας, πετρελαίου θέρµανσης που
προορίζεται για τις ανάγκες θέρµανσης των ∆ηµοτικών κτηρίων και λιπαντικών,που
γίνεται για λογαριασµό του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Καυσίµων-Λιπαντικών και
υλικών . Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 1.266.252,90 €
συµπ/νου ΦΠΑ 23%.Συγκεκριµένα 1.029.473,90 € πλέον ΦΠΑ 23% (236.779,00 €)
ΑΡΘΡΟ 2ο:Τα στοιχεία του διαγωνισµού είναι:
1. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2. Η τεχνική περιγραφή.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
4. Το τιµολόγιο
ΑΡΘΡΟ 3ο: Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Της µε αρ. 11389/93 (185) Υπουργικής Απόφασης ΄΄ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α’’
2. Του Ν.2286/30-1-95 ‘’Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεων
συναφών θεµάτων’’
3. του Ν 3463/2006 περί <κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων>
4. Της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π.∆ 60/2007 «περί προσαρµογής
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 2004/18/ΕΚ/31-3-2004 Κοινοτική Οδηγία περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών».
5. Της Κοινοτικής Οδηγίας 2007-66-ΕΚ και του Ν.2522/97
6. Tov N.4152/2013 (παρ.Ζ)
7. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης /12/2013
8. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ) 18α/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε
το
αρθρο
4
της
Πράξης
Νοµοθ.
Περιεχοµένου
της
12ης/12/2012(Φ.Ε.Κ,240/Α/12-12-12)
9. Τον Ν. 2362/1995
10. Το Π.∆. 113/2010
11. Τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων &
άλλες διατάξεις.

12. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)
13. Το αρθρο 157 του Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονοµίας.
14. Της διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/14 Επείγουσες
ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που ισχύει κατά την διενέργεια του
διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας και αναφέρεται στο σχετικό θέµα. Η
σχετική πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το έτος 2015-2016
µε Κ.Α 20 6641.01 K.A.15 6643.01, ΚΑ 20.6643.01, Κ.Α.35 6644.01.
ΑΡΘΡΟ 4ο:Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διεθνή δηµόσιο ανοικτό
µειοδοτικό διαγωνισµό από την Ο.Ε.. Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα
γίνεται τµηµατικά στις δεξαµενές των ∆ηµοτικών καταστηµάτων σύµφωνα µε τις
ανάγκες των Υπηρεσιών.. Η βενζίνη θα παραδίδεται στα Υπηρεσιακά οχήµατα του
∆ήµου µας στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, µετά από επίδοση Υπηρεσιακού
Σηµειώµατος από το Τµήµα ∆ιαχείρισης καυσίµων – λιπαντικών & Υλικών ,το
πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις δεξαµενές του ∆ήµου στο Αµαξοστάσιο της
οδού Ρετσίνας 45-47. Η βενζίνη κίνησης που αφορά την εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας
Πρασίνου που χρεώνεται στον Κ.Α.35.66.44.01 θα παραδίδεται από τον προµηθευτή
σε δοχεία στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή µετά από επίδοση Υπηρεσιακού
σηµειώµατος από την ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Για κάθε µέρα υπέρβασης
ή µη έγκαιρης παράδοσης και µέχρι 30 µέρες ορίζεται ποινική ρήτρα ανά παραγγελία
σύµφωνα µε το αρθρ.27 ΕΚΠΟΤΑ (Αρθρ. 14 της διακήρυξης). Μετά από αυτή την
προθεσµία ή σε περίπτωση αδικαιολόγητων µε εκτελέσεων παραγγελιών, ο ∆ήµος
διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις συνέπειες. Τα
λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα για το λόγο αυτό θα ισχύει
ποινή αποκλεισµού .Στίς προδιαγραφές ο προµηθευτής θα δηλώσει τη χώρα
κατασκευής, θα φέρει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πρωτογενή. Το full συνθετικό λάδι
θα αναγράφεται σαν VDS-3 full συνθετικό στη συσκευασία.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Ο ανάδοχος µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
σύµφωνα µε τον νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι
λιγότερο των 5 ηµερών, ούτε περισσότερο των (10) δέκα ηµερών, για την υπογραφή
της σύµβασης. Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο ανάδοχος προµηθευτής
οφείλει να προσκοµίσει στο ∆ήµο Πειραιά εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβαση
(5% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ). Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής θα είναι
για ένα (1) έτος. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει στη παραπάνω προθεσµία για την
υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Οι προσφορές θα ισχύσουν για εκατόν πενήντα (150) µέρες τουλάχιστον.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγκριθούν ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη. Η
κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά και
από την έκπτωση, που θα προσφερθεί επί της Μέσης Χονδρικής Τιµής Πώλησης για
τα πετρέλαια και Μέσης Χονδρικής Τιµής Πώλησης για τις βενζίνες, όπως
διαµορφώνεται από την ∆/νση Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της
Περιφέρειας Αττικής και εφόσον καλύπτονται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την παρούσα µελέτη, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.

Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται ότι είναι 12 (δώδεκα) µήνες, αρχόµενοι
από την υπογραφή της σύµβασης, ή µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού µε
δικαίωµα του ∆ήµου µονοµερούς λύσης της σύµβασης µετά την επίτευξη
αποτελέσµατος του ενιαίου διαγωνισµού καυσίµων έτους 2016-2017. Στην ως άνω
σύµβαση εξαιρετικά µπορεί να παραταθεί η εκτέλεση του αντικειµένου της για
εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 6 (έξι)
µηνών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκινήσει έγκαιρα οι διαδικασίες του νέου
διαγωνισµού.
Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα µπορεί να συµµετέχει και µεµονωµένα για
οποιοδήποτε είδος και διαφορετικό αύξοντα αριθµό του προϋπολογισµού
µελέτης. ∆ηλαδή µόνο για πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης ή βενζίνη
αµόλυβδη ή λιπαντικά .
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την µεταφορά και παράδοση του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης µε δικά του
µέσα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παράδοσης αυτών στον υποδειγµένο
από την Υπηρεσία χώρο.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην
Ο.Ε.ή στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε διάστηµα µίας (1)
εργάσιµης µέρας ή 24 ωρών από την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο ∆ήµος διατηρεί
το δικαίωµα να προµηθεύεται πετρέλαιο µέχρι να καλύψει τον προϋπολογισµό.
Επίσης διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση που αυτός δεν προµηθευτεί το πετρέλαιο
θέρµανσης το 2015 να το προµηθευτεί εντός του έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 9 ο: Οι µετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει στις προσφορές τους να
αναφέρουν την τιµή, τον χρόνο παράδοσης και την εταιρεία παραγωγής βάσει των
οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Επίσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει όλα τα σχετικά έντυπα – τεύχη, προσπέκτους κ.λ.π. στην ελληνική
γλώσσα κατά την ώρα του διαγωνισµού για καλύτερη αξιολόγηση.
ΑΡΘΡΟ 10 ο: Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υλικών βαρύνουν
αποκλειστικά τον προµηθευτή. Επίσης τον προµηθευτή βαρύνουν εξολοκλήρου τα
έξοδα συµφωνητικών ως και 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, καθώς και όλες οι κρατήσεις που θα
ισχύσουν κατά την διάρκεια του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 11 ο: Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των καυσίµων ο
προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση τους στην προθεσµία που
ορίζει η επιτροπή προµηθειών – παραλαβών. Εάν ο προµηθευτής αρνηθεί ή αµελήσει
να προβεί στα παραπάνω κηρύσσεται έκπτωτος.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την µελέτη για την προµήθεια Καυσίµων
(πετρελαίου κίνησης – βενζίνης αµόλυβδης – πετρελαίου θέρµανσης) καθώς και
λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών για την κίνηση όλων των
υπηρεσιακών οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου µας, τις ανάγκες θέρµανσης των
∆ηµοτικών Κτιρίων και τις ανάγκες των Συνεργείων συντήρησης των οχηµάτων του
∆ήµου µας σε Λιπαντικά.
Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1ο : Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης , θα γίνεται στά ∆ηµοτικά καταστήµατα

όπου υπάρχουν δεξαµενές πετρελαίου και θα πληρούνται οι κρατικές προδιαγραφές
ΕΛ∆Α. . ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν προσµίξεις και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα
να αποστέλλει δείγµα από το καύσιµo στο Γ.Χηµείο του κράτους ώστε να ελέγχεται η
ποιότητα και οι προδιαγραφές. Τα έξοδα της αποστολής των δειγµάτων και της
διενέργειας του ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
2ο : Η αµόλυβδη βενζίνη θα πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ∆Α) ως

ακολούθως :α) βαθµός οκτανίων 95 (MIN) β) καµία πρόσµιξη µε SUPER ή καύσιµο
άλλου τύπου προς αποφυγή καταστροφής των καταλυτών των οχ/των.
3ο : Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης DIESEL θα γίνεται στις δεξαµενές του

∆ήµου στο αµαξοστάσιο της οδού Ρετσίνας 45- 47. Θα πληρούνται οι κρατικές
προδιαγραφές ΕΛ∆Α. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν προσµίξεις και ο ∆ήµος διατηρεί
το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµα από το καύσιµο στο Γ.Χηµείο του κράτους ώστε
να ελέγχεται η ποιότητα και οι προδιαγραφές. Τά έξοδα αποστολής των δειγµάτων
και της διενέργειας του ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
1ο : NuTO H46 Ορυκτέλαιο ενισχυµένο για υδραυλικά συστήµατα υψηλής πιέσεως ,

που να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:HYNDROL.OIL DENISON
HF-2 HF-0

2ο :Ορυκτέλαιο για δίχρονους κινητήρες , που να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω
προδιαγραφές: PREMIXED-6

3ο :Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W-50 SUPER ηµισυνθετικό που να πληροί
τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές : API SL/CF,ACEA A3/B3
4ο :Βαλβολίνη SAE 80W-90 που θα πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω
προδιαγραφές: API: GL-5.
5ο : Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W-40 που να πληροί τις παρακάτω
τουλάχιστον προδιαγραφές: FULL συνθετικό VDS-3.
6ο :Υγρά φρένων συσκευασίας , που να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές
DOT 4.
7ο : Add –blue ενισχυτικό καυσίµου.
8ο : Παραφλού σε αραίωση 50% αντιψυκτικό ,50% αποσταγµένο νερό.
Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στο χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων
στην οδό Ρετσίνας 45-47.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια καυσίµων, όπως αναφέρεται και περιγράφεται στην Τεχνική
περιγραφή και Συγγραφή Υποχρεώσεων, προϋπολογίστηκε το ποσό των
(1.246.272,90€) (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ
ΕΥΡΩ
&
ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2015-2016 µε τους αντίστοιχους Κ.Α 20
6641,01, K.A.15 6643,01,ΚΑ 20.6643,01, Κ.Α.35 6644,01.
Οι ποσότητες που θα παραληφθούν θα ανταποκρίνονται µέχρι της εξαντλήσεως του
συνολικού ποσού κάθε είδους καυσίµου του ενδεικτικού προϋπολογισµού του έτους
2015-2016 όπως αναλυτικά εµφανίζονται παρακάτω µε τους προαναφερόµενους ΚΑ.
Οι τιµές των πετρελαίων θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τη µέση χονδρική τιµή
πώλησης που πιστοποιείται από τη ∆/νση Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού
της Περιφέρειας Αττικής, και η βενζίνη µε τη µέση χονδρική τιµή πώλησης, που
πιστοποιείται από το ∆/νση Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της
Περιφέρειας Αττικής
Για την προµήθεια λιπαντικών , όπως αναφέρεται και περιγράφεται στην Τεχνική
περιγραφή και Συγγραφή Υποχρεώσεων ,προϋπολογίστηκε το ποσό των (19.980,00€)
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΟ )

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2015-2016 µε ΚΑ 20.6641.01

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt

ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1α
1β

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

15.6643,01
20.6643,01

18.500
5.000

Μ.Χ.Τ.Π.
Μ.Χ.Τ.Π.

2α
2β
3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

20.6641.01
35.6644,01
20.6641,01

50.000
7.000
730.000

Μ.Χ.Τ.Π.
Μ.Χ.Τ.Π.
Μ.Χ.Τ.Π

ΣΥΝΟΛΟ (€)

20.000
5.380

72.500
10.150
905.200
ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 1 1.013.230,00
ΦΠΑ 1 (23%)
233.042,90
ΣΥΝΟΛΟ 1 1.246.272,90

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Α:20.6641,01
Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

NuTO H 46
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝ/ΡΑ SAE I5W50 SUPER
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ SAE 80W 90
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡ/ΡΑ SAE
10W-40 VDS-3 full συνθετικό

6

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

7

Adblue ενισχυτικό καυσίµου

8

ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΣΕ ΑΡΑΙΩΣΗ
50%,ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 50%
ΑΠΟ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝ.ΠΟΣ
ΟΤ lt

ΒΑΡΕΛΙ 208
LT

1

2,75

208

∆ΟΧΕΙΟ 1 LT

350

3,45

350

ΒΑΡΕΛΙ 208
LT

1

8,80

208

1.830,40

2

4,40

416

1.830,40

1

7,20

208

1.497,60

24

11,00

6

3

1,00

3.000

3.000

10

3,00

2.080

6.240,00

ΒΑΡΕΛΙ 208
LT
ΒΑΡΕΛΙ 208
LT
∆ΟΧΕΙΟ
250cc
∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΒΑΡΕΛΙ 208
LT

ΣΥΝΟΛΟ (€)

572,00
1.207,50

66,00

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ 2
ΦΠΑ 2 (23%)
ΣΥΝΟΛΟ 2

16.243,90
3.736,10
19.980,00

ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ 2
ΦΠΑ1 + ΦΠΑ2
ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 2

1.029.473,90
236.779,00
1.266.252,90

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
(ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΟ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜHMA∆ΙΑΧ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ &ΥΛΙΚΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΝΙΚΑΚΗ
ΤΗΛ.210 4236118

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανση και
φωτισµό 2015.»
(Κ.Α 20 6641.01, K.A.15 6643.01,ΚΑ 20.6643.01, Κ.Α.35
6644.01)
Προϋπολογισµός: 1.266.252,90 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.23%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης προδιαγραφών ΕΛ∆Α, & παράδοση στις
εγκαταστάσεις των ∆ηµοτικων Καταστηµάτων.Τιµή Μονάδος ανα λίτρο: Η τιµή
όπως αυτή διαµορφώνεται από τη Μ.Χ.Τ.Π της ∆/νσης Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου
και Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης προδιαγραφών ΕΛ∆Α µε ελάχιστο αριθµό
οκτανίων 95 και παράδοση στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Τιµή ανά λίτρο : Η
Μ.Χ.Τ.Π της ∆/νσης Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας
Αττικής, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL προδιαγραφών ΕΛ∆Α µε ελάχιστο
αριθµό οκτανίων 95 και παράδοση στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αµαξοστάσιο
Ρετσίνας 45-47. Τιµή ανά λίτρο: Η Μ.Χ.Τ.Π της ∆/νσης Ανάπτυξης τµήµα Εµπορίου
και Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για αγορά λιπαντικού NuTO H 46. Τιµή ανά λίτρο: 2,75€ (∆ύο ευρώ και εβδοµήντα
πέντε λεπτά) .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Για αγορά ορυκτελαίου δίχρονου κινητήρα. Τιµή ανά λίτρο: 3,45€ (Τρία ευρώ &
σαράντα πέντε λεπτά).
ΑΡΘΡΟ 3ο

Για αγορά λιπαντικού βενζινοκινητήρα SAE 15W-50 SUPER. Τιµή ανά λίτρο: 8,80€
(Οκτώ ευρω & ογδόντα λεπτά) .

ΑΡΘΡΟ 4ο
Για αγορά βαλβολίνης SAE 80W-90. Τιµή ανά λίτρο: 4,40€ (Τέσσερα ευρώ &
σαράντα λεπτά) .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για την αγορά λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα SAE 10W-40 VDS -3 , full συνθετικό.
Τιµή ανά λίτρο: 7,20€ (Έπτά ευρώ και είκοσι λεπτά) .
.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για την αγορά υγρού φρένων . Τιµή ανά λίτρο: 11,00€ ( έντεκα ευρώ ) .
ΑΡΘΡΟ 7ο
Για την αγορά Adblue ενισχυτικό καυσίµου. Τιµή ανά λίτρο 1,00€ ( Ένα ευρώ) .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Για την αγορά παραφλού σε αραίωση 50% αντιψυκτικό 50% αποσταγµένο νερό. Τιµή
ανά λίτρο 3,00€ ( Τρία ευρώ) .

Πειραιάς 05/01/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Α.ΝΙΚΑΚΗ

Α.ΝΙΚΑΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ TΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

