ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ:
" ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016 "
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2016
(σύµφωνα µε την Υ.Α 11389 / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Προϋπολογισµός: 72.500,00 €
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. 20.6641.001

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

Ζάκυνθος 27 - 01 - 2016
Αριθ. Πρωτ. : 22/27-01-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ενέργεια : Μέρος προµήθειας
καυσίµων για τις ανάγκες του
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Έτους 2016
Προϋπολογισµός: 72.500,00 €
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διακηρύττει τη διενέργεια

ανοικτού

µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα του µεγαλύτερου
ποσοστού έκπτωσης επί της εκατό (%) για την κατηγορία των καυσίµων, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας :«ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» συνολικού
προϋπολογισµού

Εβδοµήντα

δύο

χιλιάδων

πεντακοσίων

ευρώ

(72.500,00

€)

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των : α)

την Υ.Α 11389 / 1993

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων " γ) Την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6641.001 δ) Την παρ. 4 του άρθρου 41 και
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε
καύσιµα για τις ανάγκες του Συνδέσµου και περιλαµβάνει τα παρακάτω:

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ

1.

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις
ανάγκες
του
Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοµού
Ζακύνθου
όπως
περιγράφεται
στις
τεχνικές
προδιαγραφές

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

72.500,00 €

1.450,00 €

72.500,00 €

1.450,00 €
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Κριτήριο επιλογής θα είναι : α) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%),
βάσει του άρθρου 20 παρ. 2β του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις

08/02/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 (που θα

είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσµου, Οδός
Αεροδροµίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ηµέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δηµοσίευση. ∆ηλαδή την 15/02/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 12:00 .
Οι

προσφορές που

θα κατατεθούν

αφορούν το σύνολο της

προµήθειας που

αναφέρεται στο διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται µε εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένη Τράπεζα, ή
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2% του εκτιµούµενου
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 1.450,00 € για το σύνολο της
προµήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και κατατίθεται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοµού Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία
του Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά
τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (www.fodsazante.gr).
Όλα τα σχετικά της µελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσµου όπου οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα
Οικονοµικού – ∆ιοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδροµίου τηλ.2695048125, fax. 2695023004,
Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

Zάκυνθος : 19 – 01 – 2016
Αριθ. Πρώτ. :
13/19-01-2016
Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00 €
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

∆ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού :
«Μέρος Προµήθειας Καυσίµων για τις ανάγκες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου, Έτους 2016», προϋπολογισµού
72.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν :
1) Τις διατάξεις:
α. της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ19/Α).
γ. του N3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. του Ν.3858/2010 (Νόµος Καλλικράτη).
ε. Την υπ. Αριθµ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.
5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Την υπ. Αριθµ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση
Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.).
ζ. Την παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε καύσιµα για τις ανάγκες του Συνδέσµου.
2) Την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6641.001
3) Το ερώτηµα µε αρ. Πρωτ. 1425/16.12.2016 του Συνδέσµου προς το Τµήµα προµηθειών του
∆ήµου σχετικά µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου για
την ενιαία Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και των
εποπτευόµενων νοµικών προσώπων του, σε καύσιµα & λιπαντικά για το έτος 2016.
4) Την µε αρ. Πρωτ. 1264/14.01.2016 Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα Του ∆ήµου Ζακύνθου
και την επισύναψη της επιστολής που την συνοδεύει µε την µε αρ. Πρωτ. 1182/13.01.2016, ως
απάντηση του ∆ήµου, στο µε αρ. Πρωτ. 1425/16.12.2016 ερώτηµα του Συνδέσµου προς το
∆ήµο.
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5) Την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές της
προµήθειας των καυσίµων, και µε κριτήριο κατακύρωσης το Μεγαλύτερο Ποσοστό έκπτωσης
επί της εκατό (%) στις εβδοµαδιαίες µέσες τιµές του Νοµού του καταλόγου του
υπουργείου Ανάπτυξης, , για τις ανάγκες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του
Νοµού .
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 72.500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι :
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η Τεχνική Περιγραφή
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
II. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:
1) Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την
υπ’ αριθ. 4/19-01-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των : 72.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι :

A.Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις
ανάγκες
του
Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοµού
Ζακύνθου
όπως
περιγράφεται
στις
τεχνικές
προδιαγραφές

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

72.500,00 €

1.450,00 €

72.500,00 €

1.450,00 €

Η παρούσα προµήθεια αφορά µέρος των αναγκών σε Καύσιµα του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου για το 2016 µε µέγιστο χρόνο εκτέλεσης ως την 31η Μαΐου
2016.
Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη & κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης .
Οι υποψήφιοι µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το
σύνολο του µέρους των αναγκών, του προς προµήθεια είδους του προϋπολογισµού. Η εγγύηση
συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι ποσοστό 2% επί της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. .
Το σύνολο της δαπάνης της προµήθειας κατανέµεται όπως αναφέρεται στον Α.Α. πίνακα µαζί µε
το ποσό της ζητούµενης εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό.
2) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου, Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος , στις
08/02/2016
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού .
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά (7) ηµέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δηµοσίευση. ∆ηλαδή την 15/02/2016 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 12:00.
3) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσµία, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού :
α. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι
ποσού 1.450,00 € για το σύνολο της προµήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
∆απάνη η οποία
βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να
έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
γ. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η
οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας
ισχύς προσφοράς 90 ηµερών και ότι η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της
προµήθειας ή αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου χωρίς να έχουν καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου
έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι το είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα στη χρησιµοποίηση του από τον
Σύνδεσµο -αν το πρόβληµα δεν οφείλεται σε κακή αποθήκευση ή χρήση- έως και έξι
µήνες µετά την παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του µε
άλλο καλύτερης ποιότητας .
η. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόµενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης
αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόµενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συµπληρώνονται µε λεπτοµέρεια όλα τα προσωπικά
στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) µε την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία
του διαγωνισµού να αναζητήσει από την αρµόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του
απόσπασµα του ποινικού του µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
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Ο Σύνδεσµος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ο Σύνδεσµος δύναται
να ζητήσει δείγµα του προσφερόµενου είδους. Όλα τα δείγµατα θα συνοδεύονται από ∆ελτίο
Αποστολής προς το Σύνδεσµο µε την ένδειξη «για συµµετοχή στο διαγωνισµό» της µε τίτλο
"ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 " περίληψης διακήρυξης, επί
ποινή αποκλεισµού σε αντίθεση περίπτωση. Τα δείγµατα, που τυχόν ζητηθούν , των ειδών
που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσµατος θα διατεθούν από το Σύνδεσµο χωρίς ο
προµηθευτής να έχει καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου.

Ο Σύνδεσµος θα διακόψει την Σύµβαση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και την παραλαβή
των ειδών της, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός
∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου χωρίς ο προµηθευτής να
έχει καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της
Σύµβασης.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού , την προµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. ∆εν θα
λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των
προµηθευόµενων υλικών.
5) Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
6) Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5%
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και µε τον
Ν. 4281/2014.
7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µε ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
γ) ο αριθµός της διακήρυξης
δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται µε ποινή αποκλεισµού :
Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά , η εγγύηση συµµετοχής κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά
στοιχεία του προσφερόµενου υλικού .
Β) καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2)
αντίγραφα. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση στον τόπο και µε τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω ο
φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των
δικαιολογητικών.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα
θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις ,
µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία
που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια
ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίµηνο από την έκδοση τους - θα
γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
8) Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η
επιτροπή παραλαβής του Συνδέσµου.
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
α. Τιµή µε κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. .
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. .
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Σύνδεσµο.
9) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στο
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου (Οδός Αεροδροµίου Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος ) µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και έως την ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούµενων ειδών δεν γίνονται
δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών,
το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
12) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο το Μεγαλύτερο Ποσοστό έκπτωσης
επί της εκατό (%) στις εβδοµαδιαίες µέσες τιµές του Νοµού, του καταλόγου του
υπουργείου Ανάπτυξης, της προµήθειας των καυσίµων, για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νοµού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την
αρµόδια επιτροπή του Συνδέσµου. Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που θα
προσφέρει το µεγαλύτερο Ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στις εβδοµαδιαίες µέσες τιµές
του Νοµού του καταλόγου του υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν
την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
13) Τα είδη θα παραδίδονται τµηµατικά, µε βάση τις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος
άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης
των ζητούµενων από τις υπηρεσίες υλικών
οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και για το λόγο καθυστέρησης στη πληρωµή από πλευράς
Συνδέσµου προς τον Ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόµιµες ποινές, ακόµα και την έκπτωση
αναδόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

. Η
για
του
του

14) Ο αριθµός των ζητούµενων µπορεί να αυξοµειωθεί µε ανάλογη αυξοµείωση του
προϋπολογισµού ή να διακοπεί αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός
∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου, χωρίς ο προµηθευτής να έχει
καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης.
.
15) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή
ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο το µέγιστο, πέντε (5) ηµερών µετά από κάθε
παράδοση του.
16) Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή,
την υποβολή τιµολογίου και όλων των από το νόµο απαιτούµενων δικαιολογητικών.
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17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τον
Σύνδεσµο, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες προσφορές µετά
από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συµµετείχαν στον προηγούµενο
διαγωνισµό.
Επίσης ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι’ αυτόν.
18) Τον µειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο, τα έξοδα µεταφοράς και
παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
19) Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί κατά τα νόµιµα και θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα.
20) Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του νόµου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19/01/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Θεόδωρος Κάρδαρης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ’ αρ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00 €
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων (πετρελαίου κίνησης) που αιτούνται
για την κίνηση & λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων όλων των Υπηρεσιών του
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου, µέρους των αναγκών του Έτους
2016. Επειδή το πετρέλαιο είναι είδος διατιµηµένο, η τιµή του οποίου υφίσταται διακύµανση &
καθορίζεται & παρακολουθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η δε ποιότητα & προδιαγραφές του
ελέγχονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους & τα αρµόδια όργανα ανά την επικράτεια, η
προσφορά θα αφορά ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής της
περιοχής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης για τη προµήθεια του είδους καυσίµου, ανέρχεται
στο ποσό των 72.500,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Το ανωτέρω σύνολο της δαπάνης της προµήθειας κατανέµεται σε έναν (1) επιµέρους
προϋπολογισµό (οµάδα) όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα.

A.Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις
ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοµού Ζακύνθου, όπως
περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

72.500,00 €
72.500,00 €

Ειδικότερα:
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ΚΑΥΣΙΜΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
α/α
1

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Πετρέλαιο DIESEL
κίνησης

Λίτρο

Ποσότητα
λίτρα
71.780

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Θεόδωρος Κάρδαρης

Θεόδωρος Κάρδαρης

Εγκρίθηκε µε την υπ. Αριθµ 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Μυλωνάς Παναγιώτης

11

Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00 €
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι όµοια ή ανώτερη µε αυτής των Κρατικών
∆ιυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ.∆.Α.). Απαγορεύεται η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για
πετρέλαιο κίνησης ή λειτουργία µηχανήµατος.
Η νόθευση , διάθεση , µεταφορά ή χρησιµοποίηση πετρελαίου θέρµανσης για άλλες εκτός
από τη θέρµανση χρήσεις τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 2093/92 (
ΦΕΚ 181/Α/25-11-1992)
Σε περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή παραλαβής των καυσίµων και λιπαντικών κρίνει
αναγκαία τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου (µε δειγµατοληψία) τα δείγµατα θα αποστέλλονται
αποκλειστικά για εξέταση , ανάλυση και γνωµάτευση στα αρµόδια παραρτήµατα του Γενικού
Χηµείου του Κράτους του οποίου η γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για τους συµβαλλόµενους ,
τα δε τυχόντα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
1. Τα καύσιµα της προµήθειας θα είναι οµοιογενή, διαυγή , δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες
ξένες ύλες και δεν θα περιέχουν ουσίες δυσµενείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
2. Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν υποχρεωτικά να προσκοµίσουν , εκτός
των προαναφεροµένων στη διακήρυξη , τα παρακάτω έγγραφα:
α. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει την κατασκευάστρια εταιρεία (∆ιυλιστήριο) του κάθε
προσφερόµενου είδους της προµήθειας ,
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι θα παραδίδει υλικά των εταιρειών τις οποίες έχει
αναφέρει στη προσφορά του, χωρίς καµία απόκλιση , καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης. Σε περίπτωση αλλαγής προµηθεύτριας εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη
γνώµη της ∆.Α.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ µε χαρακτηριστικά :
- ελάχιστο αριθµό κετανίου 49
- µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 50ppm

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αρ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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Ενέργεια : Μέρος προµήθειας
καυσίµων για τις ανάγκες του
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00€
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125
Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Πετρέλαιο κίνησης
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µείγµα υδρογονανθράκων καθαρό,
διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι
αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε
να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου
κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην
παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών
ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
κίνησης, πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω
πίνακες :

Πίνακας 1.1
Παράµετρος
∆είκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 oC

Μονάδες

Σηµείο ανάφλεξης
Ανθρακούχο υπόλειµµα
(επί 10% υπολείµµατος
απόσταξης)
Τέφρα
Νερό

o

C
% m/m

55
-

Μέθοδοι
ελέγχου
EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO
12185/1996
EN 22719
0,30 (α) EN ISO 10370

% m/m
mg/kg

-

0,01
200

EN ISO 6245
Pr EN ISO
12937: 1996
EN ISO 2160

25
24

EN ISO 12205
EN ISO 12662

∆ιάβρωση χάλκινου
ελάσµατος
Αντοχή στην οξείδωση
Αιωρούµενα σωµατίδια

kg/m3

Όρια
Ελαχ.
Μεγ.
46,0
820
845

Κλάση 1
g/m3
mg/kg

-
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Λιπαντικότητα,
µm
διορθωµένη διάµετρος
φθοράς σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC
Ιξώδες στους 40 oC
mm2/s
Απόσταξη:
Απόσταγµα στους 250 oC % (v/v)

-

460

ISO 12156-1

2,00

4,50

EN ISO 3104

-

65

Απόσταγµα στους 350 oC % (v/v)

85

-

Απόσταγµα 95 % (v/v)
(β) oC

-

360

Pr EN ISO 3405:
1998
Pr EN ISO 3405:
1998
EN ISO 3405:
1988 (γ)

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το
ευρισκόµενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο,
θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της µεθόδου EN
ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαµβάνεται υπόψη
το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του
0,30% m/m µεγ. ανθρακούχου υπολείµµατος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%, 50% και
90% (v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ).

Πίνακας 1.2
Παράµετρος

Μονάδα

Θερµοκρασία
αποφράξεως ψυχρού
φίλτρου (CFPP) (α)

o

C

Όρια
Μέθοδος
Κατηγορ Κατηγο ελέγχου
ία Α (β) ρία C
(β)
+5
-5
EN 116

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούµενης
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να
παραδίδουν πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της Χειµερινής περιόδου.
(β) Όπου :
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1.3
Πρότυπο
EN 116
EN ISO 2160

Τίτλος
Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold
filter plugging point.
Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper
strip test.
15

EN 1SO 3104

EN 1SO 3170
EN 1SO 3171
PrEN ISO
3405:1998
(ISO/DIS
3405:1998)
EN ISO
3675:1998

Petroleum products - Transparent and opaque liquids Determination of Kinematic viscosity and calculation of
dynamic viscosity.
Petroleum liquids – Manual sampling
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
Petroleum products - Determination of distillation
characteristics.

Crude petroleum and liquid petroleum products Laboratory determination of density or relative density Hydrometer method (ISO 3675:1998).
EN ISO 4259:
Petroleum products – Determination and application of
1995
precision data in relation to methods of test
EN ISO 4264
Petroleum products - distillate fuels - Calculation of
ketane index.
EN ISO 6245
Petroleum products - Determination of ash.
EN ISO 10370
Petroleum products - Determination of carbon residue
(micro method).
EN ISO 12185: Crude petroleum and petroleum products 1996
Determination of density - oscillating - U- tube method.
EN ISO 12205
Petroleum products - Determination of the oxidation
stability of distillate fuels
EN ISO 12662
Liquid petroleum products - Determination of
contamination in middle distillates
PrEN ISO 12937: Petroleum products – Determination of water –
1996
Coulometric Karl Fisher titration method
EN ISO 13759
Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in
diesel fuels – Spectrometric method
EN 22719
Petroleum products and lubricants - Determination of
flash point - Pensky - Martens closed cup method.
EN ISO 12156-1: Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including
1997
Cor. 1: 1998)
Η δειγµατοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170
ή EN ISO 3171.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Θεόδωρος Κάρδαρης

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Εγκρίθηκε µε την υπ. Αριθµ 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Μυλωνάς Παναγιώτης
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Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00€
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Λίτρο)

ΤΙΜΗ (€) /
ΛΙΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. 23%

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

71.780

1,01 72.497,80 58.941,30 €

ΣΥΝΟΛΟ Α

58.941,30
13.556,50
72.497,80

Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Οι υπό προµήθεια ποσότητες και οι τιµές αυτών είναι ενδεικτικές.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης
Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :269523004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00€
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα προµήθεια αφορά µέρος των αναγκών σε καύσιµα του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου για το Έτος 2016.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
1 . Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/23.03.1993).
2. Του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»,
(ΦΕΚ 19/01.02.1995) .
3. του N. 3463/06, περί «Kύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114A/8.06.2006) .
4. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης
5. Του Π.∆ 60/2007.
6. Του Ν.4287/2015.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε καύσιµα για τις ανάγκες του Συνδέσµου.
Άρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
Η Σύµβαση
2.
Η ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας.
3.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού.
4.
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Ο προϋπολογισµός της Μελέτης
Η τεχνοοικονοµική προσφορά του προµηθευτή
Άρθρο 4ο
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε
τους όρους οι οποίοι θα
καθορισθούν από το ∆.Σ. του Συνδέσµου ή άλλο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Η διενέργεια του διαγωνισµού της ανωτέρω υπηρεσίας πραγµατοποιείται σύµφωνα τις
διαδικασίες και προϋποθέσεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
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Ο τρόπος εκτέλεσης της ως άνω προµήθειας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα χρηµατικά όρια
που ορίζονται στις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις, σχετικά µε τα όρια απευθείας αναθέσεων, ως
εξής:
ι) Με απ' ευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
ιιι) Με διενέργεια ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) άνω του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Άρθρο 5ο
Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή του συµφωνητικού και να καταθέσει την κατά το
άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 6ο
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συµφωνητικού καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της
προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.
Άρθρο 7ο
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής παράδοσης των υλικών µπορεί να
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης
των ζητούµενων από τις υπηρεσίες υλικών για
οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και για το λόγο καθυστέρησης στη πληρωµή από πλευράς του
Συνδέσµου προς τον ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόµιµες ποινές, ακόµα και την έκπτωση του
αναδόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 8ο
Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά µε
κατάλληλα.
Άρθρο 9ο
Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρµόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά
τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώµατα η Επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια
απόρριψη των υλικών.
Άρθρο 10ο
Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα πρέπει :
Να είναι εγκεκριµένου τύπου από αρµόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να πληρούν
τις απαιτήσεις ασφαλείας .
Άρθρο 11ο
Ο Σύνδεσµος θα διακόψει την Σύµβαση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και την παραλαβή των
ειδών της, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου, χωρίς ο προµηθευτής να έχει καµία αξίωση κατά του
Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης.
Άρθρο 12ο
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Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται ως εξής.

α) Πετρέλαιο κίνησης
Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης θα παραδίδεται αυθηµερόν στο πρατήριο του προµηθευτή ή σε
δεξαµενές του Συνδέσµου, ύστερα από έγγραφη εντολή.
Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται το αργότερο µία (1) ηµέρα πριν την παράδοση για την ηµέρα και
τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης και θα είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί µέχρι
το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που
ορίζεται από την ειδοποίηση.
Άρθρο 13ο
Μετά την ολοκλήρωση της νόµιµης διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, προµηθευτής
αναδεικνύεται αυτός που πληροί όλες τις προϋποθέσεις & προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής της περιοχής κατά την ηµέρα
παράδοσης του είδους στον τόπο παράδοσης ή στο πρατήριο, όπως αυτές προσδιορίζονται από
το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η µέση λιανική τιµή πώλησης κατά λίτρο καύσιµου & κατά την ηµέρα της παράδοσης των
καύσιµων θα επιβαρύνεται µε το συνολικό ποσό όλων των νοµοθετηµένων κρατήσεων, όπως
αυτό προβλέπεται από την νοµοθεσία.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-01-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Θεόδωρος Κάρδαρης

Θεόδωρος Κάρδαρης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου
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Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125
Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016

Ενέργεια : Μέρος προµήθειας καυσίµων
για τις ανάγκες του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Έτους
2016.
Προϋπολογισµός: 72.500,00€
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α: 20.6641.001

«Μέρος προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων, για το Έτος 2016»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (%)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Πετρέλαιο DIESEL
κίνησης για τις ανάγκες
του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νοµού
Ζακύνθου

(Ηµεροµηνία) ...... / ....... / .......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)

21

