ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Οη ηερληθέο απηέο πξνδηαγξαθέο ζπληάζζνληαη θαηφπηλ ηνπ ππ. αξηζ. 21945/208-2020 εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,
ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ θαη ηεο Κ.Δ.ΓΗ.Σ. γηα ην έηνο 2021.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
πεληαθνζέσλ εέθνζη νθηώ ρηιηΪδσλ επηαθνζέσλ ελελάληα επηΪ επξώ θαη νγδόληα
νθηώ ιεπηώλ (# 528.797,88 € #) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
24%.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ:
Α) ΚΑΤΗΜΑ
1) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο : 249.000 ιίηξα
2) Πεηξέιαην θίλεζεο: 181.500 ιίηξα
3) Βελδίλε ακφιπβδε: 24.700 ιίηξα
Η θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ αλά θνξέα έρεη σο εμήο:
1η ΟΜΑΔΑ – ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
1) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 190.000 ιίηξα
2) Πεηξέιαην θίλεζεο: 180.000 ιίηξα
3) Βελδίλε ακφιπβδε: 18.000 ιίηξα
2η ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ.
1) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 40.000 ιίηξα
2) Πεηξέιαην θίλεζεο: 1.500 ιίηξα
3) Βελδίλε ακφιπβδε: 700 ιίηξα
3η ΟΜΑΔΑ – Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
1) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 19.000 ιίηξα
2) Βελδίλε ακφιπβδε: 6.000 ιίηξα
Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
1) Λάδη κεραλήο DIESEL 10W-40: 5 βαξέιηα ησλ 200-210 ιίηξσλ.
2) Λάδη κεραλήο DIESEL 15W-40: 5 βαξέιηα ησλ 200-210 ιίηξσλ
3) Λάδη κεραλήο Βελδίλεο 5W-30: 1 βαξέιη ησλ 200-210 ιίηξσλ
4) ιάδη θηλεηήξα DIESEL 20W-50: 3 βαξέιηα ησλ 200-210 ιίηξσλ
5) Λάδη Τδξαπιηθνχ SAE 46W: 1 δεμακελή ησλ 1000 ιίηξσλ
6) Βαιβνιίλε 75W-90: 2 βαξέιηα ησλ 200-210 ιίηξσλ
7) Βαιβνιίλε 80W-90: 2 βαξέιηα ησλ 200-210 ιίηξσλ
8) Γξάζζν: 2 βαξέιηα ησλ 180-200 ιίηξσλ
9) Τγξά θξέλσλ DOT4:4 δνρεία ησλ 250 ml
10) AD BLUE: 2 δεμακελέο ησλ 1000 ιίηξσλ
11) Αληηςπθηηθφ κεραλήο: 1 βαξέιη ησλ 200-210 ιίηξσλ
12) Αληηπαγσηηθφ πεηξειαίνπ: 50 δνρεία ηνπ 1 ιίηξνπ
13) Αληηζθνξηαθφ ζπξέη: 50 δνρεία ησλ 400 ml
14) Λάδη ηηκνληνχ ATF: 4 δνρεία ησλ 20 ιίηξσλ
15) πξέη εθθίλεζεο: 5 δνρεία ησλ 400 ml
16) πξέη γξάζζνπ: 10 δνρεία ησλ 400 ml
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17) πξέη επαθψλ: 5 δνρεία 400 ml
18) πξέη θαζαξηζηηθψλ θξέλσλ: 100 δνρεία ησλ 400 ml
19) Παληά ε ζηνππί θαζαξηζκνχ ιηπαληηθψλ νπζηψλ: 200 θηιά
Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο:
 Σνπ Ν. 4412/2016 κε αξηζκφ ΦΔΚ 147 Α΄/08-08-2016 .
 Σνπ Π.Γ. 60/ΦΔΚ 64 Α’/16-3-2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ “πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
 Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
 Σνπ Ν. 2307/ΦΔΚ 13 Α’/15-6-1995 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 1797/ΦΔΚ 164 Α’/1988 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ».
 Σνπ Ν. 3548/ΦΔΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 3054/Φ.Δ.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
 Σεο απφθαζεο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 355/2000 «Πεηξέιαην θίλεζεο,
πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/11-4-2001).
 Σεο απφθαζεο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 354/2000 «Ακφιπβδε βελδίλε,
πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Κ. 410/11-4-2001).
 Σεο απφθαζεο ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ 467/2002 «Πξνδηαγξαθέο θαη
κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. Κ. 1531/16-10-2003).
 Σεο κε αξηζκφ 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
 Σεο κε αξηζκφ 543/5543/00 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 376 Β’/00).
 Σν άξζξν 4 ηεο απφ 12-12-2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ(ΦΔΚ ηεχρνο
Α’240) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο α’18)
 Σελ Δγθχθιην 3 ηεο 26-03-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί «Αλάδεημεο
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη φισλ ησλ
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο
πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ»

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Κνθνζηνύιεο Υξέζηνο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΣΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

Μαξέλεο Αγεζέιανο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Ϊζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Οη ηερληθέο απηέο πξνδηαγξαθέο ζπληάζζνληαη θαηφπηλ ηνπ ππ. αξηζ. 21945/20-82020 εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ (Βελδίλε
ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο) θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ
θαη ηεο Κ.Δ.ΓΗ.Σ. γηα ην έηνο 2021.
Όια ηα παξαπάλσ είδε πγξψλ θαπζίκσλ ζα ζπκθσλνχλ θαη ζα πιεξνχλ
απόιπηα ηηο θξαηηθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ Διιεληθώλ Γηπιηζηεξέσλ θαη ζα
αληαπνθξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
A) ΚΑΤΗΜΑ
(ηα ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο θαη φπνηεο λεφηεξεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο θξαηηθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθψλ
Γηπιηζηεξίσλ:
Πεηξέιαην Κίλεζεο ΦΔΚ 1490/Β/9-10-2006
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο: ΦΔΚ 1531/Β/16-10-2003
Βελδίλε Ακφιπβδε: ΦΔΚ 410/Β/11-4-2001)
Βελδέλε Ακόιπβδε 95 RON
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ππθλφηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m³)

720-775

Αξηζκφο Οθηαλίνπ RON, Διάρηζηνο

95

Αξηζκφο Οθηαλίνπ ΜON, Διάρηζηνο

85

Θείν (mgr/kgr), Μέγηζην

50

Μφιπβδνο (gr/lt), Μέγηζην

0,005

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο, (3hrs, 50°C)

Κιάζε 1

Αληνρή ζηελ νμείδσζε (Λεπηά), Διάρηζην

360

Απφζηαγκα ζηνπο 150°C (% λ/λ), Διάρηζην

75

Σειηθφ ζεκείν απφζηαμεο (°C), Μέγηζην

210

Υξψκα

Φπζηθφ

Οιηθφ νμπγφλν (% m/m), Μέγηζην

2,7

Οιεθίλεο (% λ/λ), Μέγηζην

18,0

Αξσκαηηθέο ελψζεηο (% λ/λ), Μέγηζην

35,0

Βελδφιην (% λ/λ), Μέγηζην

1,0

ΠεηξΫιαην Κέλεζεο
Τεχνικές Προδιαγραφές
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Ππθλφηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m3), Μέγηζην

845

Θείν (mgr/kgr) Μέγηζην

50

εκείν αλάθιεμεο (°C) Διάρηζην

55

Υξψκα

Φπζηθφ

Νεξφ (% mgr/kgr) Μέγηζην

200

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (mgr/kgr)

24

Αλζξαθνχρν Τπφιεηκκα, ζε ππφιεηκκα απφζηαμεο 10% (% m/m)
Μέγηζην

0,3

Σέθξα (% m/m) Μέγηζην

0.01
Κιάζε
1

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3hrs, 50°C)
Αληνρή ζηελ νμείδσζε (gr/m³) Μέγηζην

25

εκείν Απφθξαμεο Φπρξνχ Φίιηξνπ (°C) :
» απφ 01/04 έσο 30/09, ειάρηζην

+5

» απφ 01/10 έσο 31/03, κέγηζην

-5

ΠεηξΫιαην ΘΫξκαλζεο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ππθλφηεηα ζηνπο 15°C (kgr/m3), Μέγηζην

830-860
2000 (0,2%
m/m)

Θείν (mgr/kgr) Μέγηζηε ηηκή
εκείν αλάθιεμεο (°C) Διάρηζην

55

Υξψκα

Κφθθηλν

Νεξφ θαη ππφζηεκα (% v/v) Μέγηζηε ηηκή

0.1

Αλζξαθνχρν Τπφιεηκκα, ζε ππφιεηκκα απφζηαμεο 10% (%
m/m) Μέγηζηε ηηκή

0,30

Σέθξα (% m/m) Μέγηζηε ηηκή

0.02

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο (3hrs, 50°C)

Κιάζε 3

εκείν Ρνήο (°C) :
» απφ 01/04 έσο 30/09, Μέγηζην

0

» απφ 01/10 έσο 31/03, Μέγηζην

-9

εκείν Απφθξαμεο Φπρξνχ Φίιηξνπ (°C) :
» απφ 01/10 έσο 15/03, Μέγηζην

-5

Οη πξνκεζεπηέο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ πιήξε θαη αλαιπηηθά
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (θπζηθά – ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) φισλ ησλ θαπζίκσλ.
Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
1) ΛΑΓΗ ΜΖΥΑΝΖ DIESEL SAE 10W-40
χγρξνλεο ηερλνινγίαο 100% ζπλζεηηθφ ιηπαληηθφ ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL
ηερλνινγίαο LowSAPS. Δηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα θηλεηήξεο πεηξειαίνπ Euro IV / V / VI κε ζχζηεκα
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επεμεξγαζίαο ξχπσλ κε ή ρσξίο DPF θαη SCR ην νπνίν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε
παιαηφηεξεο γεληάο Euro I / II / III πεηξειαηνθηλεηήξεο. Ιθαλφ γηα παξαηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγήο
ιηπαληηθψλ κηαο επξείαο γθάκαο θαηαζθεπαζηψλ θηλεηήξσλ.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
2) ΛΑΓΗ ΜΖΥΑΝΖ DIESEL SAE 15W-40
χγρξνλεο ηερλνινγίαο ιηπαληηθφ θηλεηήξσλ πεηξειαίνπ βαξέσλ επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ.
Καηάιιειν γηα Euro I / II / III πεηξειαηνθηλεηήξεο , turbo θαη αηκνζθαηξηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε εληφο θαη εθηφο δξφκνπ εθαξκνγέο γηα θαλνληθά δηαζηήκαηα αιιαγήο.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
3) ΛΑΓΗ ΜΖΥΑΝΖ ΒΔΝΕΗΝΖ SAE 5W-30
χγρξνλεο ηερλνινγίαο 100% ζπλζεηηθφ ιηπαληηθφ
ζρεδηαζκέλν γηα ηειεπηαίαο γεληάο
βελδηλνθηλεηήξεο ,αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO IV ή EURO V.Γηα θηλεηήξεο βελδίλεο FSI κε
αηζαινπαγίδα DPF.Καηάιιειν γηα νρήκαηα πνπ απαηηνχλ πξνδηαγξαθέο καθξάο δηάξθεηαο δσήο.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
4) ΛΑΓΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ DIESEL 20W-50
Τςειήο πνηφηεηαο ιηπαληηθά θηλεηήξα γηα εθαξκνγέο βαξέαο ρξήζεο γηα θηλεηήξεο
πεηξειαίνπ βαξεψλ νρεκάησλ, θαλνληθήο αλάξξνθεζεο ή ππεξηξνθνδνηνχκελνπο, γηα
ιεηηνπξγία θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη κεηαμχ κεγάινπ εχξνπο ζεξκνθξαζηψλ φπνπ
νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο πξνηείλνπλ ιηπαληηθά επηπέδνπ απφδνζεο API CF-4 ζε δηάθνξνπο
ηχπνπο εξγαζηψλ φπσο θηλεηήξεο θνξηεγψλ, θαηαζθεπέο, εμφξπμε θαη αγξνηηθφ εμνπιηζκφ.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
5) ΛΑΓΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 46W
Τπεξεληζρπκέλα πδξαπιηθά νξπθηέιαηα πςειήο πνηφηεηαο ,εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα
κέγηζηε πξνζηαζία απφ ηε θζνξά θαη ηε δηάβξσζε.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
6) ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ 75W-90
100% ζπλζεηηθή βαιβνιίλε, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πηέζεσλ κε επξχ θάζκα
εθαξκνγψλ .Θα εγγπάηαη νκαιή ιεηηνπξγία θαη εχθνιε αιιαγή ηαρπηήησλ. Θα κεηψλεη ηνπο
ζνξχβνπο , ζα παξέρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληνρή ζε αθξαίεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
7) ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ 80W-90
Τςειήο πνηφηεηαο βαιβνιίλε, ζρεδηαζµέλε γηα ηε ιίπαλζε γξαλαδνθηβσηίσλ θαη
δηαθνξηθψλ. Δληζρπµέλε µε πξφζζεηα πςειήο πίεζεο (ΔΡ) ζα παξέρεη αμηφπηζηε
πξνζηαζία ζε θιεηζηά ζπζηήµαηα γξαλαδηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο πςειψλ
θνξηίσλ ή ζπρλψλ θαηλνµέλσλ νιίζζεζεο, φπσο ζηνπο ππφθεληξνπο νδνλησηνχο ηξνρνχο
θαη αηέξµνλεο θνριίεο. Η ζεξµηθή θαη ρεµηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ιηπαληηθνχ ζα επηηξέπεη ηε
µαθξνρξφληα ρξήζε ηνπο θαζψοζα εµπνδίδεη ηε δεµηνπξγία ιάζπεο θαη εμαλζξαθσµάησλ
ηα νπνία, ζε ζπλδπαζµφ µε ηα πςειά θνξηία, µπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ζηαδηαθή
θαηαζηξνθή γξαλαδίσλ.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
8) ΓΡΑΟ
Δηδηθφ γξάζν γεληθήο ρξήζεο πνπ πεξηέρεη πξφζζεηα πςειήο πηέζεσο (ΔΡ). Η ηθαλφηεηά
ηνπ λα αληέρεη ζε κεγάια θνξηία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο δηεπξχλεη ηελ πεξηνρή
εθαξκνγήο ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, εξγνηαμίσλ, απηνθηλήησλ θαη ινηπέο
εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο φπσο βαξηά θνξηηδφκελα έλζθαηξα θαη θπιηλδξηθά
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ξνπιεκάλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Θεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο
απφ -20°C έσο +120°C.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο
9) ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ
Δηδηθά ζπλζεηηθά πγξά θξέλσλ βειηησκέλεο ζχλζεζεο γηα εμαζθάιηζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο θξέλσλ
θαη ακπξαγηάδ.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
10) AD BLUE
Έηνηκν πξνο ρξήζε δηάιπκα νπξίαο 32,5 % θ.ν. ζε πςειήο θαζαξφηεηαο λεξφ.Απαξαίηεην γηα ηα
νρήκαηα πνπ θέξνπλ ζχζηεκα SCR γηα ηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ NOx.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
11) ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖ
πκππθλσκέλν αληηςπθηηθφ , αληηζεξκηθφ θαη αληηζθσξηαθφ πγξφ δηαξθείαο ,βάζεσο
κνλναηζπιελνγιπθφιεο .Καηάιιειν γηα ην ρεηκψλα θαη ην θαινθαίξη αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ
δηάιπζεο ηνπ ζε απηνληζκέλν λεξφ. Καηάιιειν γηα ην ςπγείν πδξφςπθησλ βελδηλν/πεηξειαηνθηλεηήξσλ θαη άιια θιεηζηά θπθιψκαηα λεξνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ δπζκελείο
ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
12) ΑΝΣΗΠΑΓΧΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
Πξφζζεην πεηξειαίνπ ην νπνίν λα πξνζθέξεη αληηπαγσηηθή πξνζηαζία , εχθνιν μεθίλεκα ζε
ζπλζήθεο παγεηνχ θαη ιηγφηεξν θαπζαέξην ζηηο επηηαρχλζεηο. Να βειηηψλεη ηελ θαχζε θαη λα νδεγεί ζε
νηθνλνκία θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 15%.
Με ζεκείν απφθξαμεο ςπρξνχ θίιηξνπ (CFPP): κέρξη -15 βαζκνχο Κειζίνπ(C)
Με ζεκείν ξνήο (PURE POINT ): κέρξη -30 βαζκνχο Κειζίνπ(C)
13) ΑΝΣΗΚΟΡΗΑΚΟ ΠΡΔΗ
Να αθαηξεί αθφκε θαη ηηο πην δχζθνιεο ελψζεηο, ηελ ζθνπξηά θαη ηελ νμείδσζε, ρσξίο νμέα,
λα κελ επηηίζεηαη ζην βαζηθφ κέηαιιν, λα απσζεί ηελ πγξαζία θαη ην λεξφ απφ ηα θαιψδηα,
ηηο ζπλδέζεηο θαη γεληθά ηηο επηθάλεηεο, λα πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε, κε έλα ιεπηφ
ζηξψκα ηνπ ζπξέη, φια ηα κεηαιιηθά κέξε γηα κεγάιε δηάξθεηα.
14) ΛΑΓΗ ΣΗΜΟΝΗΟΤ ATF DEXTRON III
Ληπαληηθφ πξνεγκέλεο ζχλζεζεο γηα απηφκαηα θηβψηηα θαη πδξαπιηθά ηηκφληα ,πςεινχ δείθηε ημψδνπο
πνπ λα επηηξέπεη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζε επξχ ζεξκνθξαζηαθφ θάζκα.
Να θαιχπηεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.
15) ΠΡΔΨ ΔΚΚΗΝΖΖ
χγρξνλεο ηερλνινγίαο κε βάζε αηζέξα γηα ηελ εθθίλεζε εζσηεξηθήο θαχζεο θηλεηήξσλ. Να
είλαη ηδαληθφ γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έσο -450 C, ζε πγξφ θαηξφ ή κεηά απφ
κεγάιν δηάζηεκα αθηλεζίαο ηνπ νρήκαηνο. Να πξνζηαηεχεη ηφζν ηνλ θηλεηήξα φζν θαη ηελ
κπαηαξία. Να έρεη ηαρεία δξάζε
16) ΠΡΔΗ ΓΡΑΟΤ
χγρξνλεο ηερλνινγίαο γξάζζν ζε κνξθή ζπξέη πςειψλ απαηηήζεσλ, θαηάιιειν γηα ηε
ιίπαλζε, , αιπζίδσλ, ξνπιεκάλ ή άιισλ θηλνχκελσλ κεραληθψλ εμαξηεκάησλ. Να
παξνπζηάδεη, , πςειή κεραληθή θαη ζεξκηθή αληνρή. Να εκπνδίδεη ηε θζνξά θαη ην θφιιεκα
ησλ, , κεραληθψλ κεξψλ. Να πξνζηαηεχεη απφ ηε δηάβξσζε θαη απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο.Να είλαη, , αλζεθηηθφ ζε ήπηα νμέα θαη βάζεηο. Να παξνπζηάδεη πδαην-απσζεηηθέο
ηδηφηεηεο. Να είλαη, , εχθνιν ζηε ρξήζε κε ζηνρεπκέλν ςεθαζκφ. Να κελ ζηάδεη φηαλ
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εθαξκφδεηαη αθφκα θαη, , ζε θάζεηεο επηθάλεηεο. Να κελ πεξηέρεη πξνσζεηηθά πνπ
βιάπηνπλ ην φδνλ (θζνξηνκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο).
17) ΠΡΔΗ ΔΠΑΦΧΝ
χγρξνλεο ηερλνινγίαο ηδαληθφ γηα ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Να εμαηκίδεηαη
γξήγνξα θαη λα κελ αθήλεη θαηάινηπα, λα δηαζέηεη ηζρπξφ ςεθαζκφ, κε αγψγηκν, λα
εμαιείθεη ηηο δηαξξνέο ξεχκαηνο θαη λα απνθαζηζηά ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. Να απνκαθξχλεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ ζθφλε, ηα
ζηξψκαηα νμείδσζεο, ηηο ιηπαξέο επηθαζήζεηο, ηα θαηάινηπα θφιιεζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαη
ειεθηξνληθψλ επαθψλ, ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα θαη άιιεο ξππαληηθέο νπζίεο.
18) ΠΡΔΨ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΧΝ ΦΡΔΝΧΝ
Να θαζαξίδεη εμαηξεηηθά ηα θαηάινηπα απφ ιάδηα, γξάζα, πγξά θξέλσλ,ζθφλε ππξηηίνπ θαη
άιια ρεκηθά. Να απνηξέπεη ην ζθχξηγκα ζηα θξέλα θαη ζηνλ ζπκπιέθηε.
19) ΣΟΤΠΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ
ηνππί 100 % βακβαθεξφ. Μαιαθφ θαη θαζαξφ. Πνιχ απνξξνθεηηθφ ζηα πγξά (λεξφ- ιάδηπεηξέιαην).
Οη πξνκεζεπηέο, πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάιινπλ πιήξε θαη αλαιπηηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά (θπζηθά – ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) φισλ ησλ ιηπαληηθψλ.
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Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΣΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

Μαξέλεο Αγεζέιανο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Ϊζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Κνθνζηνύιεο Υξέζηνο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
Α) ΚΑΤΗΜΑ
α/α
1
2
3

Δέδνο πξνκάζεηαο (όπσο ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο)

Δλδεηθηηθά Σηκά
( Δπξώ / Λέηξν)

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε ακφιπβδε

0,848
0,915
1,157

Οη πξναλαθεξφκελεο ηηκέο (κέζεο ηηκέο) είλαη ρσξίο Φ.Π.Α 24% θαη ειήθζεζαλ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο, Σκήκα
Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο, ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ κελφο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2020 γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο (δελ ειήθζε ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο
εβδνκάδαο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2020 εμαηηίαο ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπ θαπζίκνπ ιφγσ κέηξσλ
covid-2019, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε άγνλν δηαγσληζκφ ζε πεξίπησζε
πνπ ε ζεδφλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλνίμεη κε ηηκέο πιεζίνλ πεξηφδσλ πξν covid-2019)
θαη ηεο εβδνκάδαο 28-8-2020 έσο 3-9-2020 γηα ηα ππφινηπα θαχζηκα.
Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ

Α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΔλδεηθηηθάΣηκά
(€/αλΪ κνλΪδα
κΫηξεζεο)

Δέδνο πξνκάζεηαο
Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 10W-40 (βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)
Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 15W-40 (βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)
Λάδη κεραλήο βελδίλεο SAE 5W-30 (βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)
Λάδη θηλεηήξα DIESEL 20W-50 (βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Λάδη πδξαπιηθνχ SAE 46W (Γεμακελή 1000 ιίηξσλ)
Βαιβνιίλε 75W-90(βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Βαιβνιίλε 80W-90(βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Γξάζν(βαξέιη 180-200 ιίηξσλ)
Τγξά θξέλσλ DOT4 (Γνρείν 250 ml)
AD BLUE (Γεμακελή 1000 ιίηξσλ)
Αληηςπθηηθφ κεραλήο (βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Αληηπαγσηηθφ πεηξειαίνπ (δνρείν 1 lt)
πξέη αληηζθνξηαθφ (Γνρείν 400 ml)
Λάδη ηηκνληνχ (Γνρείν 20 ιίηξσλ)
πξέη εθθίλεζεο (Γνρείν 400 ml)
πξέη γξάζνπ (Γνρείν 400 ml)
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735,00
630,00
1.360,00
600,00
1.710,00
900,00
650,00
1.000,00
1,50
610,00
530,00
7,00
4,00
62,00
5,50
5,00
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17
18
19

πξέη επαθψλ (Γνρείν 400 ml)
πξέη θαζαξηζηηθψλ θξέλσλ: ( δνρείν 400 ml)
ηνππί θαζαξηζκνχ ιηπαληηθψλ νπζηψλ (θηιφ)

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Κνθνζηνύιεο Υξέζηνο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.

4,20
6,00
3,00
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ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΣΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

Μαξέλεο Αγεζέιανο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Ϊζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
Α) ΚΑΤΗΜΑ

ΟΜΑ
ΓΑ

α/α

Δέδνο πξνκάζεηαο

Πνζόηεηα

Σηκά
κνλΪδνο
(€)

190.000
180.000
18.000

0,848
0,915
1,157

161.120,00
164.700,00
20.826,00
346.646,00

40.000
1.500
700

0,848
0,915
1,157

33.920,00
1.372,50
809,90
36.102,40

19.000
6.000

0,848
1,157

16.112,00
6.942,00
23.054,00
405.802,40
97.392,58
503.194,98

ύλνιν
(€)

1ε

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο
1
Πεηξέιαην θίλεζεο
2
Βελδίλε ακφιπβδε
3
ΤΝΟΛΟ 1Ζ ΟΜΑΓΑ
2Ζ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ
1
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο
2
Πεηξέιαην θίλεζεο
3
Βελδίλε ακφιπβδε
ΤΝΟΛΟ 2Ζ ΟΜΑΓΑ
3ε Κ.Δ.ΓΖ.Σ.
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
1
Βελδίλε ακφιπβδε
2
ΤΝΟΛΟ 3Ζ ΟΜΑΓΑ
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
Α/α

Δέδνο πξνκάζεηαο

1

Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 10W-40

2

Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 15W-40

3

Λάδη κεραλήο βελδίλεο SAE 5W-30

4

Λάδη θηλεηήξα DIESEL 20W-50

5

Λάδη πδξαπιηθνχ SAE 46W

6

Βαιβνιίλε 75W-90

7

Βαιβνιίλε 80W-90
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Σηκά
Πνζόη
κνλΪδνο
εηα
(€)

ΜνλΪδα
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
ιίηξσλ
Γεμακελή 1000
ιίηξσλ
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
ιίηξσλ
ζελ.

ιίηξσλ

ύλνιν (€)

5

735,00

3.675,00

5

630,00

3.150,00

1

1360,00

1.360,00

3

600,00

1.800,00

1

1710,00

1.710,00

2

900,00

1.800,00

2

650,00

1.300,00
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8

Γξάζν

9

Τγξά θξέλσλ DOT4

10

AD BLUE

11

Αληηςπθηηθφ κεραλήο

12
13

Αληηπαγσηηθφ πεηξειαίνπ
πξέη αληηζθνξηαθφ

14

Λάδη ηηκνληνχ

15
16
17
18
19

πξέη εθθίλεζεο
πξέη γξάζνπ
πξέη επαθψλ
πξέη θαζαξηζηηθψλ θξέλσλ
ηνππί θαζαξηζκνχ ιηπαληηθψλ νπζηψλ
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

Βαξέιη 180-200
ιίηξσλ
Γνρείν 250 ml
Γεμακελή 1000
ιίηξσλ
Βαξέιη 200-210
ιίηξσλ
Γνρείν 1 ιίηξνπ
Γνρείν 400 ml
Γνρείν 20
ιίηξσλ
Γνρείν 400 ml
Γνρείν 400 ml
Γνρείν 400 ml
Γνρείν 400 ml
Κηιφ

2

1000,00

4

1,50

2

610,00

1.220,00

1

530,00

530,00

50
50

7,00
4,00

350,00
200,00

4

62,00

248,00

5
10
5
100
200

5,50
5,00
4,20
6,00
3,00

27,50
50,00
21,00
600,00
600,00
20.647,50
4.955,40
25.602,90

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΚΑΤΗΜΑ
503.194,98 €
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
25.602,90 €
ΤΝΟΛΟ
528.797,88 €

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Κνθνζηνύιεο Υξέζηνο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΣΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

Μαξέλεο Αγεζέιανο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Ϊζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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2.000,00
6,00

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1ν ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Σν αληηθείκελν ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ είλαη, νη ζπκβαηηθνί φξνη πνπ καδί κε
ηα ππφινηπα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαζνξίδνπλ ηελ εθηέιεζε
πξνκεζεηψλ, πνπ βαξχλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ).
Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ θαη ηεο Κ.Δ.ΓΗ.Σ.
Άξζξν 2ν ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 κε αξηζκφ ΦΔΚ 147 Α΄/ 08-08-2016,
β) Σσλ ελ ηζρχεη ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
γ) Σνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 12-12-2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο
Α’240) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 (ΦΔΚ ηεχρνο α’18),
δ) Σνπ ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα.
Άξζξν 3ν ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
πεληαθνζέσλ εέθνζη νθηώ ρηιηΪδσλ επηαθνζέσλ ελελάληα επηΪ επξώ θαη νγδόληα
νθηώ ιεπηώλ (#528.797,88
€#), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α.24%.
Άξζξν 4ν ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο, πνπ ηζρχνπλ είλαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά:
α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
β) Η ζχκβαζε
γ) Η ζπγγξαθή απηή ππνρξεψζεσλ
δ) Η ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζθνξάο
ε) Σν ηηκνιφγην θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνζθνξάο
ζη) Η ηερληθή έθζεζε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
Άξζξν 5ν ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε δηαγσληζκφ Γεκνηηθψλ ή
Κνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ ή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ή απεπζείαο αλάζεζεο, θαιείηαη
λα απνδείμεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν θαηά ηνπο φξνπο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.
Άξζξν 6ν ΔΓΓΤΖΔΗ
1. Εγγύηζη ζσμμεηοτής ζηο διαγωνιζμό
α) Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 2% επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη βεβαηψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε
ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
β) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή
αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελε εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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2. Εγγύηζη καλής εκηέλεζης ηης ζύμβαζης
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή απεπζείαο αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.
Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο.
ΖΜΔΗΧΖ:
ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ν ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΣηκΫο Πξνζθνξώλ - Δπηβαξύλζεηο Μεηνδνηώλ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:
Α) ΚΑΤΙΜΑ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε
θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ,
φπσο δηακνξθψλεηαη κε ην εθάζηνηε εθδηδφκελν εβδνκαδηαίν δειηίν ηηκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ, Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο, Σκήκα Δκπνξίνπ θαη
Σνπξηζκνχ, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο .
Β) ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηηο ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ
ηηκνινγίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο αλά κνλάδα κέηξεζεο γηα θάζε είδνο ιηπαληηθνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο (γηα ηα θαχζηκα) ή κε
νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο (θαχζηκα)
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Δπίζεο απνξξίπηεηαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά
πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί πάλσ ζην Ϋληππν ηνπ ηηκνινγένπ πξνζθνξΪο πνπ δέλεηαη από
ηελ Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ.
4. Δάλ ζην δηαγσληζκφ ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά είλαη ππεξβνιηθά πςειά, νη πξνζθνξέο
ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ θαπζίκσλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά
επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε
ηεο πξνζθνξάο.
5. Γελ ζα ιακβΪλεηαη ππόςε πξνζθνξΪ, ε νπνέα ζα δέδεηαη κόλν γηα θΪπνην εέδνο
θαπζέκνπ ηεο ΟκΪδαο ά γηα κΫξνο κόλν ησλ πνζνηάησλ ηνπ θΪζε εέδνπο θαπζέκνπ ά
ιηπαληηθνύ.
Γη’ απηό νη δηαγσληδόκελνη νθεέινπλ λα πξνζθΫξνπλ ην ζύλνιν ησλ θαπζέκσλ ηεο
ΟκΪδαο ζηελ νπνέα ζα ζπκκεηΫρνπλ θαη ην ζύλνιν ησλ ιηπαληηθώλ.
6. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο
νκάδαο ή ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
7. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πξνζθΫξεη έδην πνζνζηό Ϋθπησζεο γηα θΪζε είδνο
θαπζίκνπ εληφο ηεο ίδηαο Οκάδαο.
ΑΡΘΡΟ 8ν ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΦΟΡΟΗ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΓΑΜΟΗ
- Η δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο πεξηιήςεσλ ησλ δηαθεξχμεσλ θαη
γλσζηνπνηήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
- Ο Φ.Π.Α. ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα.
- Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ θαηά λφκν ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο
δεκνπξαηήζεσο.
ΑΡΘΡΟ 9ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ
Α) Πξνκάζεηα θαπζέκσλ
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Η ηηκή πνπ ζα δνζεί ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε
λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ
ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ην εθάζηνηε εθδηδφκελν εβδνκαδηαίν
δειηίν ηηκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αξθαδίαο , Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο .
B) Πξνκάζεηα ιηπαληηθώλ
Η ηηκή πνπ ζα δνζεί ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηηο
ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο αλά κνλάδα κέηξεζεο γηα θάζε
είδνο ιηπαληηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 10ν ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη
λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή
ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε.
Η ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ γηα 12 κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
δαπάλεο.
Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηζρχεη ηξεέο (3) κάλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ν ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Α) ΚΑΤΗΜΑ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηελ πξνκήζεηα κέζα ζηα ρξνληθά φξηα
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη (φηαλ απαηηεζεί) πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη
ινηπά θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, ζε ρψξν ή ρψξνπο
πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ,
αθνχ ππάξμεη ζρεηηθή ππεξεζηαθή εληνιή. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εληφο 48
σξψλ απφ ηελ ψξα παξαγγειίαο.
Αξρή ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζα ιεθζεί ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο κέζα ζηα
ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδφ Πακπνχθε.
ΑΡΘΡΟ 12ν ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ΤΓΓΡΑΦΗ απηήο ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ. Η εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο παξακέλεη ππέξ ηνπ θνξέα ζαλ πνηληθή ξήηξα.
ΆΡΘΡΟ 13ν ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Αξκφδηνπ Οξγάλνπ(παξ. 5 άξζξνπ
105 Ν. 4412/2016 )
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2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε παξνχζα
ζπγγξαθή.
3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ΄
απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 74 θαη 203 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ν. ΠΑΡΑΛΑΒΖ.
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξεηο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 208 θαη 221 «παξαιαβή
πιηθψλ» ηνπ Ν. 4412/2016.
ε πεξίπησζε απεξγίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάδεη θαλνληθά ηελ
ππεξεζία κε θαχζηκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ – παξαιαβψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη αλάιπζε δείγκαηνο
ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, φπνηε ε επηηξνπή παξαιαβήο ην θξίλεη απηφ
ζθφπηκν(άξζξν 208 Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 15ν ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Θα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη κε βάζε ηα λφκηκα
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο, κεηά ηε δηεθπεξαίσζε θάζε
παξαγγειίαο.
Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηε πιεξσκή ηνπ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν
θξαηήζεηο. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα
ππεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 16ν ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»,
β) Σνπ ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Ν.3463/2006

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

ΣΡΗΠΟΛΖ 11/09/2019

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
ΣΖ Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

Μαξέλεο Αγεζέιανο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Ϊζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Κνθνζηνύιεο Υξέζηνο
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 176/2020

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΟΤ Γ. ΣΡΗΠΟΛΖ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ : 528.797,88 €
ΥΡΖΖ: 2021

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α) ΚΑΤΗΜΑ
ΟΜΑ
ΓΑ

Α/α

Πνζόηεηα
(ιέηξα)

Δέδνο πξνκάζεηαο

Πνζνζηό Ϋθπησζεο
επέ ηεο ΜΫζεο
Ληαληθάο Σηκάο* (%)
αξηζκεηηθΪ

νινγξΪθσο

1ε

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
1
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
2
Πεηξέιαην θίλεζεο
3
Βελδίλε ακφιπβδε
Ζ
2 Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ
1
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
2
Πεηξέιαην θίλεζεο
3
Βελδίλε ακφιπβδε
3ε Κ.Δ.ΓΖ.Σ.
1
Πεηξέιαην Θέξκαλζεο
2
Βελδίλε ακφιπβδε

190.000
180.000
18.000
40.000
1.500
700
19.000
6.000

Β) ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ
A/α

1
2
3
4
5
6

Δέδνο πξνκάζεηαο
Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 10W-40
(βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Λάδη κεραλήο DIESEL SAE 15W-40
(βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Λάδη κεραλήο βελδίλεο SAE 5W-30
(βαξέιη 200-210 ιίηξσλ)
Λάδη θηλεηήξα DIESEL 20W-50 (βαξέιη
200-210 ιίηξσλ)
Λάδη πδξαπιηθνχ SAE 46W (Γεμακελή
1000 ιίηξσλ)
Βαιβνιίλε 75W-90(βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)

7

Βαιβνιίλε 80W-90(βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)

8

Γξάζν(βαξέιη 180-200 ιίηξσλ)

9

Τγξά θξέλσλ DOT4 (Γνρείν 250 ml)
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Σηκά
κνλΪδαο
κΫηξεζεο

Πνζνζηό Ϋθπησζεο επέ ηεο ηηκάο
κνλΪδαο κΫηξεζεο(%)
αξηζκεηηθΪ

735,00
630,00
1.360,00
600,00
1.710,00
900,00
650,00
1.000,00
1,50
ζελ.
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νινγξΪθσο

10
11
12

AD BLUE (Γεμακελή 1000 ιίηξσλ)

610,00

Αληηςπθηηθφ κεραλήο (βαξέιη 200-210
ιίηξσλ)
Αληηπαγσηηθφ πεηξειαίνπ (δνρείν 1 lt)

530,00
7,00

13

πξέη αληηζθνξηαθφ (Γνρείν 400 ml)

4,00

14

Λάδη ηηκνληνχ (Γνρείν 20 ιίηξσλ)

62,00

15

πξέη εθθίλεζεο (Γνρείν 400 ml)

5,50

16

πξέη γξάζνπ (Γνρείν 400 ml)

5,00

17

πξέη επαθψλ (Γνρείν 400 ml)

4,20

18
19

πξέη θαζαξηζηηθψλ θξέλσλ: ( δνρείν 400
ml)
ηνππί θαζαξηζκνχ ιηπαληηθψλ νπζηψλ
(θηιφ)

6,00
3,00

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(σπογραθή και ζθραγίδα προμηθεσηή)

…../……/2020
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