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ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22,
Πυλαία Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

«Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης»
για τις ανάγκες του έργου:
«Βελτίωση βατότητας των υφισταμένων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας
Ι. Μ. Ξηροποτάμου»
CPV: 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας θα μεταφερθεί και θα παραδοθεί σε χώρο καθ΄ υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης, προδιαγραφών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία, για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση βατότητας των υφισταμένων
δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας Ι. Μ. Ξηροποτάμου».
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Έχει προηγηθεί εκτενής έρευνα αγοράς για τα προκηρυσσόμενα είδη βάσει της οποίας έχει τεκμηριωθεί ο
προϋπολογισμός.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Επιλέχθηκε η μη υποδιαίρεση εκτέλεσης της σύμβασης σε μέρη.
Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Ιερά Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης 198.100,00 lt, τμηματικά,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, στο χώρο του εργοταξίου της Ιεράς
Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους .
Η προμήθεια πετρελαίου θα γίνει ως εξής:


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει με πετρέλαιο κίνησης, από την ημέρα ανάθεσης της
προμήθειας μέχρι εξάντλησης της υπό προμήθεια ποσότητας, με δικά του μεταφορικά μέσα,
προσωπικό και δαπάνες. Οι παραδόσεις του πετρελαίου κίνησης θα γίνονται εντός πέντε (5)
ημερών μετά από σχετική ειδοποίηση (τηλεφωνικά ή με ΦΑΞ κλπ.) προς τον Ανάδοχο.



Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας πετρελαίου κίνησης και μόνο για την ποσότητα της κάθε
τμηματικής παραλαβής.

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται:
• οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς του πετρελαίου ντίζελ κίνησης,
• οι δαπάνες φορτοεκφορτώσεων, μεταφορικών μέσων, ακτοπλοϊκών και οι κάθε είδους δαπάνες
μετακινήσεων, τα πάσης φύσεως μηχανήματα που απαιτούνται για τη μεταφορά.
• οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ασφαλιστικές εταιρείες,

•
•
•

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικό, διεύθυνσης έργου,
προσωπικού μηχανημάτων, συνεργείων, γραφείων, εργοταξίου, εργαζομένων κλπ.), καθώς επίσης
τα έξοδα μετακίνησης, ναύλων, έκδοσης διαμονητηρίων τους.
οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και εν γένει όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για τον
προσδιορισμό της ποιότητας του πετρελαίου,
η δαπάνη εξασφάλισης των εγκρίσεων για τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων, προσέγγισης στο
χώρο αποθήκευσης του πετρελαίου.
οι δαπάνες κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά, από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.
(πλην του Φ.Π.Α), το όφελος και οι πάσης φύσεως εισφορές και λοιποί φόροι του προσφέροντος.

Δεν περιλαμβάνονται:
• οι δαπάνες διαμονής και διατροφής των εργαζομένων σε συγκεκριμένους χώρους του ευρύτερου
μοναστηριακού συγκροτήματος, οι οποίοι θα υποδειχτούν από τον επιβλέποντα μηχανικό,
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
•

Να επιδιορθώσει τυχόν φθορές, αστοχίες ή ζημιές που προκλήθηκαν από δική του υπαιτιότητα.

Παρατάσεις
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της διακήρυξης. Ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος εάν υπερβεί κατά τέσσερις μήνες το όριο της προθεσμίας του κάθε Μέρους της
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1. και του χρόνου παράτασης που του έχει δοθεί.
Τροποποίηση Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση Βλ. άρθρο 1.2 της διακήρυξης.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: 243.464,90 €

Α/Α

Είδος

Μονάδα
Τιμή
Μέτρησης Ποσότητα
Μονάδας/M.M.
(M.M.)

Εκτιμώμενη
Δαπάνη

Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης, CPV: 09134100-8
1

Πετρέλαιο ντίζελ κίνησης

lt

198.100,00

1,229 €

243.464,90 €

Προϋπολογισμός

243.464,90 €

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 4 του ν. 4782/2021 και ισχύει.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το πετρέλαιο κίνησης - diesel θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει
νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα
είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε
να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης, ενώ οι προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τα ΦΕΚ: 410/Β/1104-2001, 426/Β/31-03-2000 & 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/11-2-2004) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών -Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος , Χωροταξίας & Δημ. Έργων. Ειδικότερα, οι ιδιότητες του
πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις
διατάξεις των αποφάσεων : α) Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ1490Β/9.10.2006), β) Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004)
και γ) Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

