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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως αναγράφεται στην αποφ. 215/2015 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ».
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων κίνησης - θέρμανσης.
Η ανωτέρω προμήθεια θα παραδίδεται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του δήµου
θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκετε εντός της νήσου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 490.801.48 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α
(23%).
ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων».
β) Της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ).
γ) Του Ν. 2286/1995.
δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ε) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ µε το
ΠΔ 60107.
στ) Του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτη.
ζ) Του Ν . 3861/2010 – Πρόγραμμα Διαύγεια
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:
α) Τεχνική περιγραφή.
β).Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) προϋπολογισμός προσφοράς
ε) τεχνικές προδιαγραφές
στ) τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς
ζ) Διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), εκτός
του Φ.Π.Α επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 7.980.51 €. Κατά την
υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
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αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
ΑΡΘΡΟ 5
Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης από το νοµό Αττικής εΙναι
σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των υλικών και εφόσον η
επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών.
Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήµου, θα
εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοση του υλικού. Ο Δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον
προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή των υλικών και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει
το τιµολόγιο και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά πριν από το διάστημα αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα
αυτών και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των
υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήµος
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη µείωση του τιµήµατος.
Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των υλικών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε
δύο ( 2 ) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας υλικού
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γlνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήµου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση
και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προµηθευτής υποχρεούται
να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους υλικού µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορlζεται στη σύµβαση.
Ο Δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήµου
Λόγω απόστασης των µετακινούµενων οχηµάτων από τον χώρο εφοδιασµού και την αδυναµία του Δήµου να
αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης , η τµηµατική παράδοση αυτών θα γlνεται από αντλία που θα
βρίσκεται εντος της νήσου. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στην έδρα του Δήµου ή σε οποιαδήποτε
άλλο δηµοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου,
ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας,
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να
καταπέσει υπέρ του δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
5. . Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας

καυσίμων κίνησης – θέρμανσης , αλλά και για μέρος αυτής, δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και

προσφορές που θα αφορούν μόνο το σύνολο των καυσίμων κίνησης ή μόνο το σύνολο του πετρελαίου
θέρμανσης . Θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές που θα αφορούν μόνο τα ΝΠΔΔ ή και κάθε ΝΠΔΔ
χωριστά , με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους
καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Σε περίπτωση συμμετοχής σε μέρος του
προϋπολογισμού , το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% του συνόλου της αντίστοιχης
μερικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 10
Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η
σχετική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 11
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 το Ν. 3801/2009.
Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ
ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή , βάση του Νόμου 4071/2012 άρθρου 6 παράγραφος 15 .

Σαλαμίνα 21/09/2015
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών
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