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Ημερομηνία 25/05/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων 
1. Πετρελαίου κίνησης 
2. Βενζίνης αμόλυβδης 
3. Πετρέλαιο Θέρμανσης 
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη  λειτουργία των εγκαταστάσεων,  καθώς και όλων γενικά 
των αναγκών της ΔΕΥΑΧ. 
Θα    διεξαχθεί    Ανοικτός   Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ»   ( πετρελαίου   κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και Πετρέλαιο 
Θέρμανσης) με Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή το  ποσοστό έκπτωσης- επί ποινή αποκλεισμού δεν 
επιτρέπεται  αρνητικό ποσοστό έκπτωσης- που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού   προμήθειας και που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Το προϊόν  θα πρέπει όμως  να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού.  
Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004 ΦΕΚ 
1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 
Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 
872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 
1531/2003 τεύχος Β' 2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 335.000,00€ προ  Φ.Π.Α ή 330.000L (280.000L ΠΕΤΡ.+ 40.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ + 
10.000L ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% ή 49.500 litra, για χρονικό διάστημα (24) 
εικοσιτεσσάρων μηνών  που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός έγινε με την μέση τιμή επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων. 

Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 15% με 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά 
αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 50.250,00€ πλέον ΦΠΑ. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ. Η δαπάνη για την 
Χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑΕ 6411-000 για την σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού με κατανομή στα έτη, 2020,2021 και 2022.Για την άσκηση του δικαιώματος 
προαίρεσης, θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στο έτος 2022 του  Φορέα από τον ΚΑΕ. : 6411-000  
 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπετε  ως άρθρο 1.4  των όρων της Διακήρυξης: 
Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η 

ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
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