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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηράκλειας διακηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για
την προµήθεια καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης) για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων,
µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη
µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ∆/νση Εµπορίου της
Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισµού 99.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ για το σχολικό έτος 2012-2013.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Κατάστηµα του ∆ήµου Ηράκλειας από επιτροπή
διαγωνισµού στις 02-10-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.µ (Λήξη Αποδοχής
Προσφορών 13.00µ.)
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία στις 02-10-2012,
τότε θα διενεργηθεί στις 05-10-2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα του
φορέα. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 11.00µ.)
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του Προϋπολογισµού και
κατατίθεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της
διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην
Ηράκλεια. Πληροφορίες : κ. Γκόγκας Νικόλαος (τηλ. 2325350108).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες
των σχολικών κτιρίων. Η προµήθεια καυσίµων σχολικού έτους 2012-2013 θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και
µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
• Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
• Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Μειοδότες για τα καύσιµα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν
τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης αντίστοιχα,
όπως αυτές πιστοποιούνται από τη διεύθυνση ανάπτυξης περιφερειακής ενότητας Σερρών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την εκάστοτε ηµέρα έκδοσης του αντίστοιχου
δελτίου αποστολής.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 99.000,00 € µη συµπεριλαµβανόµενου του
Φ.Π.Α.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα υπό προµήθεια καύσιµα, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών
των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2012-2013 από την
υπογραφή της σύµβασης, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χηµείου του Κράτους οι οποίες
επικυρώνονται από τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α.
Η νοµοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου για τα
καύσιµα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Ισχύουσα νοµοθεσία για τις προδιαγραφές και µεθόδους ελέγχου των καυσίµων
Είδος καυσίµου Νοµοθεσία.
Πετρέλαιο θέρµανσης
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002/03, ΦΕΚ 1531 Β΄ 16-10-2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληρούν όλα τα είδη καυσίµων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τις σχολικές µονάδες
του ∆ήµου.
Η δειγµατοληψία του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
13/85 απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων
EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγµατα εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των
ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ
127/Β/18.2.1999)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1o: Αντικείµενο της προµήθειας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων, δηλαδή πετρελαίου
θέρµανσης για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Ηράκλειας, για το σχολικό
έτος 2012-2013 από την υπογραφή της σύµβασης.
Αρθρο 2o: Ισχύουσες διατάξεις
Η προµήθεια καυσίµων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις».
Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Μειοδότες για τα καύσιµα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη
µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιµών του πετρελαίου θέρµανσης αντίστοιχα,
όπως αυτές πιστοποιούνται την εκάστοτε ηµέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου
αποστολής.
Στο νέο διευρυµένο δήµο, οι αποστάσεις µεταξύ των σχολικών µονάδων είναι τέτοιες που
κάνουν απαγορευτική την προµήθεια καυσίµων µόνο από ένα πρατήριο. Λόγω των
παραπάνω µπορεί να γίνει τµηµατική προσφορά ανά σχολικό συγκρότηµα.
Η παραπάνω αντιµετώπιση του θέµατος είναι νόµιµη διότι γίνεται χρήση της παρ. 6 του
άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή στην ουσία κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει
στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε ανά σχολική µονάδα ως ενότητα
παράδοσης καυσίµων είτε για όλες τις σχολικές µονάδες.
Αρθρο 3o: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
ε) Προσφορά– Τιµές Εφαρµογής
Αρθρο 4o: Εγγύηση συµµετοχής

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή
τουλάχιστον 1.500,00 €, σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής
Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Όταν η προσφορά αφορά µία σχολική µονάδα , γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η
εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς
προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση
περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται ανά σχολική µονάδα
από την εγγύηση.
Αρθρο 5o: Τιµές προσφορών
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά
την παρούσα προµήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε
σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της
προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε
αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της
παράδοσης καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην
παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης.
Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού
προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει,
αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του.
Αρθρο 6o: Σύµβαση
Οι ανάδοχοι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων και να
καταθέσουν τις κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.
Αρθρο 7o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της
προµήθειας, σύµφωνα µε τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης
11389/1993, και παρέχεται µε µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προµήθειας µετά την
ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προµήθεια είδους από την αρµόδια
επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η
πληρωµή του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης
της προµήθειας και µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την
προσκόµιση του τιµολογίου.
Αρθρο 8o: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο
άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει
εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της
11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η
παράταση δίνεται από το Σχολική Επιτροπή ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
Αρθρο 9o: Πληµµελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή
εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή
βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Αρθρο 10o: Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Αρθρο 11o: Εξοφλητικός λογαριασµός
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια
ειδών.
Αρθρο 12o: Χρόνοι και τόποι παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύει η σχολική
επιτροπή και αφού υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εντολή. Οι παραγγελίες του πετρελαίου
θέρµανσης θα γίνονται τµηµατικά. Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται 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.
Καθώς όλες οι αναγραφόµενες ποσότητες καυσίµων στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό
και συνοπτικό προϋπολογισµό είναι οι εκτιµώµενες ως µέγιστες απαραίτητες ποσότητες
παράδοσης, έως εξάντλησης των ποσοτήτων.
Αρθρο 13o: Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την
τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, η Σχολική Επιτροπή δικαιούται
να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά
τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων
διατάξεων µε µακροσκοπικό έλεγχο.
Αρθρο 14o
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των καυσίµων στη σχολική
µονάδα.
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