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ΤΠΘΡΕΙΑ: ΔΕΤΑ ΒΟΛΟΤ

ΣΕΨΟΙΜΘ ΕΜΘΕΘ
1. Αντικείμενο τθσ προμικειασ
Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τθν κίνθςθ των
οχθμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β.

2. Σεχνικι Περιγραφι καυςίμων
Οι προδιαγραφζσ των καυςίμων κίνθςθσ που απαιτοφνται για τθν κίνθςθ των οχθμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Βοΐου κα είναι ςφμφωνεσ με τθν παρακάτω περιγραφι όπωσ άλλωςτε ορίηονται από τα αρμόδια όργανα του
κράτουσ :
Α. Πετρζλαιο κίνθςθσ
Για τθν προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ DIESEL, προδιαγραφϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
ελλθνικι νομοκεςία. Θα είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ ι νερό και φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν
πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. Θα ζχει προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τισ Κ.Τ.Α :
- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
- 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)
- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)
Σε περίπτωςη δειγματοληψίασ θα γίνει ςύμφωνα με τισ γενικέσ οδηγίεσ και μεθόδουσ που
αναφέρονται ςτη 13/85 Α.Χ.. (ΦΕΚ314/Β/1985)ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171.
φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον αρικμθτικό κωδικό 09134200-9,
με τίτλο «Μαφςιμο πετρελαιοκινθτιρων ντίηελ».
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Β. Αμόλυβδθ βενηίνθ
Η υπό προμικεια βενηίνθ, αμόλυβδθ 95-96RON, κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ που ορίηει το
ελλθνικό
κράτοσ
και
ιςχφουν
ςφμφωνα
με
τισ
ΚΤΑ
510/2004
ΦΕΚ
Β'872/4-6-2007,
ΚΤΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΤΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καφςιμα αυτοκινιτων, αμόλυβδθ
βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν». ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι
νερό ι πετρζλαιο.
ε περίπτωςθ δειγματολθψίασ αυτι κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που
αναφζρονται ςτθ 13/85 απόφαςθ του Α.Χ.. ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171 και κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα
με τθν ΤΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καφςιμα αυτοκινιτων, αμόλυβδθ βενηίνθ, απαιτιςεισ και μζκοδοι
δοκιμϊν».
φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον αρικμθτικό κωδικό 09132100-4,
με τίτλο «Αμόλυβδθ βενηίνθ».

Γ. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ
Για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ, προδιαγραφϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ελλθνικι
νομοκεςία. Πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ ι νερό. Θα ζχει προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν
Κ.Τ.Α 476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) τθσ ΚΤΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και τθσ ΚΤΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ
332 Β/2004).
ε περίπτωςθ δειγματολθψίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ γενικζσ οδθγίεσ και μεκόδουσ που
αναφζρονται ςτθ 13/85 Α.Χ.. (ΦΕΚ314/Β/1985) ι ςτα πρότυπα ISO 3170 ι ISO 3171.
φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), θ ανωτζρω προμικεια ταξινομείται με CPV υπό τον αρικμθτικό
κωδικό 09135100-5, με τίτλο «Πετρζλαιο κζρμανςθσ».



ε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ακακαρςιϊν, χρϊματοσ ι άλλων ξζνων ςτοιχείων.
Η Δ.Ε.Τ.Α. Βοΐου διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται
τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του
Κράτουσ.

Δ. Νιπαντικά
Για τθν προμικεια των λιπαντικϊν πρζπει να πλθροφνται οι απαιτιςεισ του καταςκευαςτι των
οχθμάτων τθσ ΔΕΤΑ Βοΐου και παράλλθλα να προςφζρουν προςταςία από φκορζσ , οικονομία ςτα καφςιμα και
αντοχι. Με βάςθ τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τα οχιματα τθσ ΔΕΤΑ Βοΐου ςυντάχκθκαν οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα προσ προμικεια λιπαντικά ζτςι ϊςτε ςε κάκε όχθμα να
χρθςιμοποιείται το κατάλλθλο λιπαντικό.
Πρζπει να καλφπτουν τισ αποφάςεισ του Α.Χ.. Αρικμ.526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ 12.5.2005) Απαιτιςεισ,
όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου των λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ.
Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ.
Να είναι γνωςτοφ και εφφθμου καταςκευαςτι.

Λιπαντικό περτελαιοκινθτιρων
SAE 15W/40
ACEA : A3/B3, A3/B4, E2,E4,E6,E7
API: CG-4,CH-4, CJ4,SL

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων
SAE 15W/40
API:SL/CF
ΤΟΣΑΨΘΘΜΕ

ΘΕΩΡΘΘΘΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΙΝΕΙΑΔΟΤ ΑΘΑΟΑΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΧΟ ΞΘΨΑΟΙΜΟ

ΔΕΝΝΘ ΑΠΟΣΟΝΟ

ελίδα 3 από 8

ΑΔΑ: ΩΟΑ7Ω97-8ΚΠ
Μελζτθ 4 /2019

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΟΜΡΑΣΙΑ
Π.Ε. ΜΟΗΑΟΘ
ΔΘΞΟ ΒΟΛΟΤ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ Βοΐου
οσ
Σαχ .Δ/νςθ : Παλιό Δθμαρχείο Νεάπολθσ 1 όροφοσ
Σ.Μ.: 50001
Σθλζφωνο: 24680 23180
Fax: 24680 23298
Email: deyaboiou@gmail.com
Αρικμόσ Ξελζτθσ 04/2019

ΤΠΘΡΕΙΑ: Δ.Ε.Τ.Α. ΒΟΛΟΤ

ΕΟΔΕΙΜΣΙΜΟ ΠΡΟΦΠΟΝΟΓΙΞΟ
Η πλθρωμι των υπθρεςιϊν κα γίνει από ίδιουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Βοΐου του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ
του οικονομικοφ ζτουσ 2019.

A/A

ΕΙΔΟ ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ

ΞΟΟΑΔΑ
ΞΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΞΕΟ ΟΡΟ ΣΙΞΘ
ΝΙΑΟΙΜΘ/lt ΣΟ Ο. Μοηάνθσ
ΒΑΘ ΠΑΡ/ΡΙΟΤ ΣΙΞΩΟ
ΜΑΤΙΞΩΟ (02/01/2019)
(ΞΕ Χ.Π.Α.24%)

1

Αμόλυβδθ βενηίνθ
ςφμφωνα με τισ
κρατικζσ προδιαγραφζσ

λίτρα

8.500

1,462

2

Πετρζλαιο κίνθςθσ
ςφμφωνα με τισ
κρατικζσ προδιαγραφζσ

λίτρα

8.500

1,322

3

Πετρζλαιο κζρμανςθσ
ςφμφωνα με τισ
κρατικζσ προδιαγραφζσ

λίτρα

3.600

1,002

ΠΟΟ
(ςυμπεριλαμβάνεται
ο Χ.Π.Α. 24%)

12.427,00 €

11.237,00 €

3.607,20 €

φνολο χωρίσ Χ.Π.Α

21.992,90 €

Χ.Π.Α. 24%

5.278,30 €

Γενικό φνολο (με Χ.Π.Α.):

27.271,20 €
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A/A

ΕΙΔΟ ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ

ΞΟΟΑΔΑ
ΞΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΕΟΔΕΙΜΣΙΜΘ ΣΙΞΘ / lit

ΠΟΟ
(ςυμπεριλαμβάνεται
ο Χ.Π.Α. 24%)

1

Λιπαντικά
πετρελαιοκινθτιρων

λίτρα

40

8,00 €

320,00€

2

Λιπαντικά
βενηινοκινθτιρων

λίτρα

40

8,00 €

320,00€

φνολο χωρίσ Χ.Π.Α

516,13 €

Χ.Π.Α. 24%

123,87 €

Γενικό φνολο (με Χ.Π.Α.):

640,00 €

ΜΩΔΙΜΩ
CPV

ΞΟΟΑΔΑ
ΞΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ
(lit)

ΒΕΟΗΙΟΘ ΑΞΟΝΤΒΔΘ

09132100-4

ΛΙΣΡΑ

8500

ΕΟΔΕΙΜΣΙΜΘ
ΔΑΠΑΟΘ €
(ΨΩΡΙ
Χ.Π.Α.)
10.021,77

ΠΕΣΡΕΝΑΙΟ ΜΙΟΘΘ

09134200-9

ΛΙΣΡΑ

8500

9.062,10

ΠΕΣΡΕΝΑΙΟ ΘΕΡΞΑΟΘ

09135100-5

ΛΙΣΡΑ

3600

2.909,03

ΝΙΠΑΟΣΙΜΑ

09211000-1

ΛΙΣΡΑ

80

ΕΙΔΟ ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ

ΤΟΟΝΙΜΟ ΠΟΟ χωρίσ ΧΠΑ

ΜΩΔΙΜΟ
ΠΡΟΦΠΟΝΟΓΙΞΟΤ
64.00
64.00
09135100-5
64.08.01

25.04

516,13
22.509,03

Θ τιμολόγθςθ ςτα καφςιμα δεν κα είναι επί των ενδεικτικϊν τιμϊν τθσ μελζτθσ αλλά επί
τθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ
ςτθν πόλθ (ι νομό) που εδρεφει θ επιχείρθςθ.
ΤΟΣΑΨΘΘΜΕ

ΘΕΩΡΘΘΘΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΙΝΕΙΑΔΟΤ ΑΘΑΟΑΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΧΟ ΞΘΨΑΟΙΜΟ

ΔΕΝΝΘ ΑΠΟΣΟΝΟ
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ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΟ
Άρκρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφισ
Η ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για τθν κίνθςθ των οχθμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β.. Η
ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι δφο χιλιάδων πεντακοςίων εννζα ευρϊ
και τριϊν λεπτϊν (22.509,03€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% , θ οποία κα χρθματοδοτθκεί από
τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β. οικονομικοφ ζτουσ 2019.

Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η ανάκεςθ τθ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:





Σισ διατάξεισ του Ο. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117.
Σο Ο. 1069/1980: «Περί κινιτρων για τθν Κδρυςθ Επιχειριςεων Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ» (ΧΕΜ.
191/23-08-80), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 (Προμικειεσ – Τπθρεςίεσ – Ξελζτεσ) του Ο. 3463/2006 (Χ.Ε.Μ. 114 Αϋ /
08-06-2006) «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων».
Σισ διατάξεισ του Π.Δ 28/80 (Χ.Ε.Μ. 11 Αϋ) «Περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν Οργανιςμϊν
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ».

Άρκρο 3ο (Τρόποσ εκτέλεςησ τησ προμήθειασ)



Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ.
11389/1993 απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο.4412/2016:
Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν.

Άρκρο 4ο : υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Σο τιμολόγιο μελζτθσ
β. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων
γ. Σεχνικι περιγραφι –μελζτθ
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Άρκρο 5: Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
Από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου του 2019 ι νωρίτερα εφόςον θ
επιχείρθςθ προμθκευτεί όλθ τθ ςυμφωνθκείςα ποςότθτα.

Άρκρο 6ο : Τποχρεϊςεισ του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμζνοσ τα καφςιμα και τα λιπαντικά που κα εφοδιάηει τθν επιχείρθςθ να πλθροφν τισ Ελλθνικζσ
προδιαγραφζσ.

Άρκρο 7ο : Τποχρεϊςεισ του εντολζα
Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για τθν
υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ προμικειασ.

Άρκρο 8ο: Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και
εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ
ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του
εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ
για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.

Άρκρο 9ο: Σρόποσ πλθρωμισ
Για τθν παροχι τθσ παραπάνω προμικειασ θ δαπάνθ κακορίηεται ςε 27.911,20 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του ποςοφ αυτοφ, για το διάςτθμα
ιςχφοσ τθσ εντολισ. Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου που κα
αναφζρετε θ ποςότθτα και το είδοσ των υλικϊν.

ε περίπτωςθ που δεν προκφψουν οι αναμενόμενεσ ανάγκεσ προμικειασ καυςίμων και
δεν καλυφκεί όλο το ποςό, ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει το ςυνολικό ποςό τθσ
τελικισ ςφμβαςθσ που κα υπογράψει, παρά μόνο το ανάλογο ποςό των καυςίμων που ζχει
παραδϊςει ςτθν επιχείρθςθ.
Η ανωτζρω τιμι 27.911,20 € κα ζχει διάρκεια μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου του 2019 ι νωρίτερα εφόςον θ
επιχείρθςθ προμθκευτεί όλθ τθν ςυμφωνθκείςα ποςότθτα.
Σο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Η δαπάνθ
δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ
κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
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Άρκρο 10ο: Χόροι, τζλθ, κρατιςεισ
Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ,
τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν.

Άρκρο 11ο: Νφςθ, Ματαγγελία φμβαςθσ, Ζκπτωςθ Αναδόχου
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
i)
ii)
iii)

iv)

Αν ο ανάδοχοσ δεν υλοποιεί τθν προμικεια με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ
τοφτο οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αν ο ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
Αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του
επαγγζλματόσ του.

Άρκρο 12ο: Επίλυςθ διαφορϊν
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθ ςυναινετικι και καλόπιςτθ
διευκζτθςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ, αμφιςβιτθςθσ ι απαίτθςθσ που ενδζχεται να προκφψει από τθν εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
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