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Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών
Ημερομηνία: 22/03/2017
Αρ. Πρωτ: 1103
Αρ. Μελέτης: 3/2017
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 46.135,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Κωδικός αριθμός είδους - CPV:
Γενικός Κωδικός: 09100000-0 «Καύσιμα»
09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»
09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»
09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»

Θέμα: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2017»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο
θέρμανσης) για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών
μηχανημάτων και κτιρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, καθώς και του Βιολογικού καθαρισμού με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Καστοριάς (βάση του παρατηρητηρίου
τιμών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) ανά είδος για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, το
πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και ο συνολικός ενδεικτικός
προϋπολογισμός της προμηθείας είναι 46.135,08 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Μειοδότης θα αναδεικνύεται ο υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο
Καστοριάς (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) για την
απλή αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσής αυτών.
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό Κώδικα.
Ο μειοδότης υποχρεούται να διατηρεί πρατήριο λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων στην πόλη της
Καστοριάς ή σε ακτίνα 10 χλμ. από το χώρο των συνεργείων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από το
οποίο (λόγω έλλειψης αποθηκευτικών δεξαμενών) θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενώ με
κατάλληλο όχημα, θα προμηθεύει τα γραφεία της επιχείρησης (Μεσοποταμία Καστοριάς, Ε.Ε.Λ. Καστοριάς)
με πετρέλαιο θέρμανσης.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64 00
00 «Έξοδα κίνησης (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων» και Κ.Α. 64 08 00
«Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2017. Η προμήθεια εντάσσεται
στον γενικό κωδικό CPV: 09100000-0 «Καύσιμα» και στους επιμέρους: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»,
09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» και 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
Μεσοποταμία, Μάρτιος 2017
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