ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων
Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289

Χανιά 10/09/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15%
Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια Καυσίμων.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα
(λίτρα)

1

Πετρέλαιο
cpv09134100-8

2

Βενζίνη
Αμόλυβδη
09132100-4

Κίνησης
cpv

Τιμή
μονάδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€/λίτρο)χωρίς
(€)χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

130.000

1,20

156.000,00€

20.000

1,40

28.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

184.000,00€

ΦΠΑ 24%

44.160,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

228.160,00€

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.
Κάθε προμηθευτής μπορεί να δόση προσφορά (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της αντίστοιχης προμήθειας.
ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
εκτιμώμενης αξίας 55.200,00€ πλέον ΦΠΑ
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ) εκτιμώμενης αξίας 128.800,00€ πλέον ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α και Β Προμήθειας.
Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 30%
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα
(λίτρα)

1

Πετρέλαιο
cpv09134100-8

2

Βενζίνη
Αμόλυβδη
09132100-4

Κίνησης
cpv

Τιμή
μονάδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€/λίτρο) χωρίς (€) χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

39.000

1,20€

46.800,00€

6.000

1,40€

8.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ

55.200,00€

ΦΠΑ 24%

13.248,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68.448,00€

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ 70%
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα
(λίτρα)

1

Πετρέλαιο
cpv09134100-8

Κίνησης

2

Βενζίνη
Αμόλυβδη
09132100-4

cpv

Τιμή
μονάδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€/λίτρο) χωρίς (€) χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

91.000

1,20€

109.200,00€

14.000

1,40€

19.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ

128.800,00€

ΦΠΑ 24%

30.912,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

159.712,00€

Η Προμήθεια είναι για χρονικό διάστημα 12 μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα με τις
ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 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
παραπάνω προαίρεση θα κατανεμηθεί ανάλογα των αναγκών της ΔΕΥΑΧ στους Α και Β προϋπολογισμούς. Η αύξηση
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 27.600,00€ πλέον ΦΠΑ.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Επιπλέον Ποσότητα Τιμή μονάδας (€/litr) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
δικαιώματος
για
το
δικαίωμα
Χωρίς ΦΠΑ
προαίρεσης (litra)
προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο
cpv09134100-8

Κίνησης

2

Βενζίνη Αμόλυβδη
09132100-4

cpv

19.500

1,20

23.400,00€

3.000

1,40

4.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ

27.600,00€

ΦΠΑ 24%

6.624,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34.224,00€

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
παραπάνω πίνακες.

ως

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος Α,Β της Διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία για το,
ΤΜΗΜΑ Α της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% (προϋπολογισμός
με ΦΠΑ: € 68.448,00€) και για το,
ΤΜΗΜΑ Β της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.800,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 159.712,00€) .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες που μπορεί να αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις μήνες ανάλογα
με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της
παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές μπορούν να δώσουν Επιχειρήσεις που βρίσκονται γεωγραφικά στην Δ.Κοινότητα ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
(Α Προμήθεια) και στις Δ.Ενότητες Χανίων και Ελ.Βενιζέλου (Β Προμήθεια) και για τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν έχει υπογραφή νέα σύμβαση τότε η σύμβαση του
παρόντος διαγωνισμού παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την υπογραφή της αντίστοιχης νέας.
Η προσφορά του προμηθευτή θα αφορά το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου
τμήματος προμήθειας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης ή προσφορά σε κάποιο τμήμα, η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα με την
συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το
σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος 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.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Στεργιάννης
Διευθυντής ΔΕΥΑΧ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σταύρος Μαυρογένης
Διαχειριστής

