ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.418,40 € με ΦΠΑ

44/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
44/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
19.418,40 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Οι ποσότητες της προμήθειας των καυσίμων και λιπαντικών – λαμβάνοντας υπόψη και την
κατανάλωση του τρέχοντος και των προηγούμενων ετών – αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες και
υπολογίζονται για περίπου 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και
31.03.2019.

Α. Καύσιμα
Ποσότητες προμήθειας καυσίμων
A/A

Υπηρεσία - Είδος καυσίμου

Α

Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε. (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.)
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Πετρέλαιο Κίνησης

Κωδικός CPV

Ποσότητα
καυσίμου, lt
13.500

09134200-9

13.500

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καυσίμων θα είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό Κώδικα.
Λόγω έλλειψης δημοτικών αποθηκευτικών δεξαμενών, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των
καυσίμων κίνησης και τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Η παράδοση και η
τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανημάτων με καύσιμα θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του
προμηθευτή στην έδρα του Δήμου.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης.
Οι ανωτέρω τιμές μέσης μηνιαίας λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου προσδιορίζονται
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.
Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας καυσίμων ανέρχεται στο ποσό των
19.418,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Καύσιμα
Οι πιο κάτω ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις
ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για περίπου 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
μέχρι και 31.03.2019.
Τα καύσιμα 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.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι όλα
τα είδη των υπό προμήθεια καυσίμων πληρούν όλες τις παραμέτρους των τεχνικών προδιαγραφών της
μελέτης.
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

Πετρέλαιο κίνησης

Νομοθεσία
Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β΄/2004
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β΄/2010
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β΄/2006

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 μίγμα 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 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι
Δοκιμών». 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, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου αναγράφονται στη ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός
CPV

Α/Α

Υπηρεσία - Είδος καυσίμου

A

Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και
Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων
Λιβαδειάς Α.Ε. (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.)

1

Πετρέλαιο κίνησης

Ποσότητα,
lt

Ενδεικτική
Τιμή, €

13.500
09134200-9

13.500

Σύνολο
Φ.Π.Α.
Συνολική δαπάνη

Συνολική
Τιμή, €
15.660,00

1,160

15.660,00
15.660,00

24%

3.758,40
19.418,40
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες
της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για περίπου 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και
31.03.2019.

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :
 Του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
διαύγεια».
 Του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
 Του άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/2013.
 Του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών,
των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού».
 Του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
 Της Απόφασης του Α.X.Σ. 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΦΕΚ 332 Β’/2004).
 Της Απόφασης του Α.X.Σ. 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ.
291/2003…» (ΦΕΚ 1149 Β’/2005).
 Της Απόφασης του Α.X.Σ. 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 92/2009… ντίζελ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΦΕΚ 67 Β’/2010).
 Της Απόφασης του Α.X.Σ. 316/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.» (ΦΕΚ 501 Β’/2012).
 Της Απόφασης του Α.X.Σ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και
μέθοδοι Δοκιμών.» (ΦΕΚ 1490 Β’/2006).
 Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τη Οδηγία
1999/32/ΕΚ…» (ΦΕΚ 1736 Β’/2007).
 Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και
λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.» (ΦΕΚ 93 Β’/1982).
 Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά
με τα αυτοκίνητα – οχήματα των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα.» (ΦΕΚ 376 Β’/2000).

4

ΑΡΘΡΟ 3ο: Είδος – ποσότητα καυσίμου
Τα υπό προμήθεια είδη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A
1

Ποσότητ
α, lt

Υπηρεσίες - Είδος καυσίμου
Πετρέλαιο Κίνησης

13.500
Σύνολο
Φ.Π.Α.
Συνολική δαπάνη

Συνολική
τιμή, €
15.660,00
15.660,00

24%

3.758,40
19.418,40

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο
της προμήθειας ή μεμονωμένα για κάθε μία από τις παραπάνω τρεις ομάδες. Η προσφορά, με ποινή
αποκλεισμού, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, όπως αυτά
αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, εφόσον η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, ορίζεται:
Το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ποσοτήτων σε
ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου
κίνησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, με
την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των
εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα.
Ο μειοδότης, αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό
πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, τμηματική παράδοση του πετρελαίου κίνησης και τροφοδότηση των
οχημάτων, μηχανημάτων και των δεξαμενών της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.. Η παράδοση και η τροφοδότηση των
οχημάτων και μηχανημάτων με καύσιμα θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του προμηθευτή στην έδρα της
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε..
Ο μειοδότης υποχρεούται να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό Κώδικα.
Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις ουσιώδεις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5O: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Τεχνική έκθεση
β) Ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Τιμολόγια προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 6Ο: Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα
προμήθεια θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η ποσοστιαία έκπτωση της
προσφοράς του προμηθευτή, θα παραμένει σταθερή για το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ισχύ η
αντίστοιχη σύμβαση προμήθειας, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια
ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή της προσφοράς από την
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πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης
σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο τιμολογίου προσφοράς, το
οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώνει υποχρεωτικά προκειμένου να υποβάλλει την
οικονομική προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 7O: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης εφόσον αυτή απαιτείται. Η
σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου Φορέα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31.03.2019 ή έως την ανάλωση του
ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών εάν συμβεί πριν τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή
πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνοι και τόποι παράδοσης
Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης, καθώς και η τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανημάτων
της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και θα πραγματοποιείται στην έδρα της
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε..
Η προμήθεια του εν λόγω καυσίμου θα γίνεται τμηματικά και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να εφοδιάζει με καύσιμα τα οχήματα της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. όλες της ώρες της ημέρας, εκτός αργιών. . Ο
προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό
πρόβλημα για τις δομές του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των εν λόγω
καυσίμων
Καθώς όλες οι αναγραφόμενες ποσότητες καυσίμων στην τεχνική έκθεση και στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό είναι οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες παράδοσης για περίπου 3 (τρεις) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.03.2019, αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές
και όχι δεσμευτικές.
Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας,
η οποία είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως απαραίτητων ποσοτήτων για την ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για περίπου
3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.03.2019, εφόσον οι ανάγκες της
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως
απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από την
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 9O: Παράδοση - παραλαβή
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο και βάσει
των κείμενων διατάξεων του άρθρου 208 του νόμου 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόμου αυτού.
Εάν κατά την παράδοση - παραλαβή των ειδών της προμήθειας διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών, λειτουργικών, ή ποιοτικών
ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ιδία
οριζόμενης προθεσμίας, η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα της
ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. τρόπο.
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ΑΡΘΡΟ 10O: Πληρωμή - Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Η πληρωμή του 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.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 09.11.2018

Ο Συντάξας

Ιωάννης Κομπότης
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθανάσιος Μπέλλος
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος

Λουκάς Δημάκας
Ph.D. Χημικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
44/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
19.418,40 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

Περιγραφή

Πετρέλαιο κίνησης, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και
τεχνικές προδιαγραφές"

Ποσότητα,
lt

Ποσοστό έκπτωσης επί
της Μέσης Λιανικής
Τιμής*, (%)

13.500

*Είναι τα ποσοστά έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του πετρελαίου κίνησης όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, σύμφωνα και με
τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων.

Λιβαδειά …………………………………………
Ο Προσφέρων
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