
            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγρίνιο, 22/3/2017                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                            Αρίθµ. Πρωτ.: 18177                                
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ            
Πληροφορίες :∆. Σταύρου  
Τηλ.: 2641360274 
Fax:2641052543 
E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr                                                                                 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΘΕΜΑ: Α(ευθείας ανάθεση για την (ροµήθεια λι(αντικών για την κάλυψη 
ε(ειγουσών αναγκών  του  ∆ήµου Αγρινίου   
CPV:09211000-1 

Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, θα διενεργήσει µε α:ευθείας 
ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 :αρ.1δ του Ν.3852/2010,  την 
:ροµήθεια  των :αρακάτω λι:αντικών : 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ           

(lt ή kg) 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤA 

(τεμ.) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ (€/lt 

ή €/kg) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt ή kg) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 24 

% 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

(€) 

1 

Λιπαντικό βαρέων 

πετρελαιοκινητήρ

ων  

SAE 15W-40 

(ημισυνθετικό) 

Βαρέλι  208 4 4,10 832,00 3.411,20 818,69 4.229,89 

2 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρ

ων  

SAE 20W-50 

(απλό) 

Βαρέλι 208 2 3,20 416,00 1.331,20 319,49 1.650,69 

3 

Αντιψυκτικό - 

αντιθερμικό υγρό 

αιθυλενογλυκόλης 

(συμπυκνωμένο) 

Βαρέλι  210 1 2,50 210,00 525,00 126,00 651,00 

4 

Λιπαντικό 

υδραυλικών 

συστημάτων HLP 

46 

Βαρέλι  205 6 3,60 1.230,00 4.428,00 
1.062,7

2 
5.490,72 

5 Ad-Blue  Δοχείο  10 30 1,80 300,00 540,00 129,60 669,60 

6 

Συνθετικό λιπαντικό 

υψηλής απόδοσης 

για δίχρονους 

κινητήρες παντός 

τύπου  

(2T λάδι μίξης) 

Δοχείο  1 50 7,50 50,00 375,00 90,00 465,00 

7 

Λιπαντικό 

τετράχρονων 

κινητήρων  

δικύκλων τύπου 

scooter SAE 10W-

40 (ημισυνθετικό) 

Δοχείο  1 20 5,00 20,00 100,00 24,00 124,00 
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8 

Λιπαντικό 

τετράχρονων 

κινητήρων 

δικύκλων SAE 

20W-50 (4Τ 

ημισυνθετικό) 

Δοχείο  1 20 5,00 20,00 100,00 24,00 124,00 

9 

Λιπαντικό 

μειωτήρων 

(βαλβολίνη)  SAE 

75W-80  

Βαρέλι  205 1 7,00 205,00 1.435,00 344,40 1.779,40 

10 

Συνθετικό 

λιπαντικό 

σύγχρονων 

πετρελαιοκινητήρ

ων  

SAE 10W-40   

Βαρέλι  208 1 5,20 208,00 1.081,60 259,58 1.341,18 

11 Υγρό μπαταρίας Δοχείο  0,45 100 1,50 45,00 67,50 16,20 83,70 

12 Υγρό φρένων DOT4 Δοχείο  0,25 60 4,50 15,00 67,50 16,20 83,70 

13 

Λιπαντικό 

υδραυλικού 

τιμονιού ATF-Α 

(ΚΟΚΚΙΝΟ) 

Δοχείο 1 20 4,00 20,00 80,00 19,20 99,20 

            
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

16.792,0

8 

και µε τους :αρακάτω όρους : 
 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η :αρούσα αφορά στην :ροµήθεια διαφόρων τύ:ων λι:αντικών (για τη λί:ανση 
βαρέων :ετρελαιοκινητήρων -α:ορριµµατοφόρων, φορτηγών κλ:), για τη λί:ανση 
:αλαιάς τεχνολογίας :ετρελαιοκίνητων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου, για 
τα υδραυλικά συστήµατα, διαφορικά, µειωτήρες κλ: των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων :ου χρησιµο:οιούνται στην α:οκοµιδή των α:ορριµµάτων, στη 
συντήρηση του :ρασίνου και σε τεχνικά έργα, καθώς και στην :ροµήθεια 
αντιψυκτικού υγρού, υγρού φρένων και υγρού µ:αταρίας.  
Ο :ροϋ:ολογισµός της :ροµήθειας και  οι :οσότητες αναφέρονται :αρα:άνω . 
Οι τεχνικές :ροδιαγραφές   τους   αναφέρονται  στην αρίθµ.  3/2017 Τεχνική  Έκθεση 
του Τµήµατος  ∆ιαχείρισης   και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης  Τεχνικών 
Υ:ηρεσιών.     
2.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ανάθεσης της :ροµήθειας θα γίνει µε α:όφαση της Οικονοµικής Ε:ιτρο:ής 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 :αρ.1δ του Ν.3852/2010.  
Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός του ο:οίου η :ροσφορά  είναι α:οδεκτή µε βάση τις 
τεχνικές :ροδιαγραφές της :ροµήθειας και :ροσφέρει τη χαµηλότερη  τιµή ανά  
είδος   λι:αντικού.   
3.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης της :ροµήθειας ορίζεται έως την εξάντληση του 
:ροϋ:ολογισµού  ή   έως την ανάδειξη αναδόχου   α:ό  το   διαγωνισµό λι:αντικών.  
4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η :αράδοση των λι:αντικών  θα γίνει  εντός  5 ηµερών α:ό την :αραγγελία .   
5.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Οι :ροσφορές  θα κατατεθούν έως και την ∆ευτέρα , 27/3/2017 και ώρα 11:00 :.µ, 
στο Τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου  ( Παλαµά  & Μαβίλη 6-3ος όροφος  , τηλ. 
2641360274  , FAX :2641052543 ).  
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
Οι ενδιαφερόµενοι :ρέ:ει να καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο  :ροσφοράς   ο 
ο:οίος  θα :εριέχει  την τεχνική   και την  οικονοµική :ροσφορά. Αναλυτικά :  
Τεχνική (ροσφορά :  
Ο φάκελος  θα  :εριλαµβάνει, εκτός α:ό τα αναφερόµενα   στην 3/2017  Τεχνική 
Έκθεση  της  :ροµήθειας  ,   τα :αρακάτω δικαιολογητικά  :  
1.Υ:εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α 75) του συµµετέχοντος   στην 
ο:οία να  δηλώνεται ότι:  
α. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή :ερισσότερα α:ό τα αδικήµατα της 
:αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α /147/8-8-2016), 
β.  δεν τελεί  υ:ό :τώχευση ή έχει υ:αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί  υ:ό αναγκαστική διαχείριση α:ό εκκαθαριστή ή α:ό το 
δικαστήριο ή έχει  υ:αχθεί σε διαδικασία :τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει  
αναστείλει τις ε:ιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται  σε ο:οιαδή:οτε 
ανάλογη κατάσταση :ροκύ:τουσα α:ό :αρόµοια διαδικασία, :ου :ροβλέ:εται α:ό 
τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 
 γ.  έχει  εκ:ληρώσει τις φορολογικές του υ:οχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας ό:ου είναι εγκατεστηµένος, 
δ. έχει  εκ:ληρώσει τις υ:οχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και ε:ικουρικής) , σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής 
νοµοθεσίας   και της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, 
ε. είναι εγγεγραµµένος  στο οικείο Ε:ιµελητήριο για την άσκηση του ε:αγγέλµατος 
:ου σχετίζεται µε το αντικείµενο της :ρόσκλησης.   
στ. δεν έχει υ:οβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την :αροχή :ληροφοριών 
:ου ζητούνται α:ό την υ:ηρεσία, 
η. δεν έχει  δια:ράξει σοβαρό :αρά:τωµα κατά την άσκηση της ε:αγγελµατικής τους  
δραστηριότητας, 
θ. δεν τελεί  σε καµία α:ό τις λοι:ές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 
4412/2016 :ου α:οκλείουν τη συµµετοχή του  α:ό την :ρόσκληση. 
Οικονοµική (ροσφορά 
Η τιµή :ροσφοράς  θα δοθεί  ανά είδος λι:αντικού ό:ως  αναφέρονται  στην 
αρίθµ.3/2017 Τεχνική   Έκθεση .      
Η :ροσφορά , µε :οινή α:οκλεισµού,  :ρέ:ει να καλύ:τει τη συνολική :οσότητα  
ανά  είδος  λι:αντικού.   
7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ    
Ο ανάδοχος  υ:οχρεούται κατά την υ:ογραφή τις σύµβασης   να :ροσκοµίσει: 
1. Πιστο:οιητικό της αρµόδιας κατά :ερί:τωση αρχής σε ισχύ,  ότι  είναι ενήµεροι ως 
:ρος τις  φορολογικές τους  υ:οχρεώσεις.      
2. Πιστο:οιητικό της αρµόδιας κατά :ερί:τωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως 
:ρος τις  υ:οχρεώσεις :ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 
 

Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΗΣ   
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