ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα τη 16 η του μηνός Απριλίου του έτους 2008,
μεταξύ πρώτον του κ. ΜΙΧΟ Χρήστο Αντιδημάρχου Λαρισαίων, που ενεργεί
εδώ κατ’ εντολή για λογαριασμό

και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου

Λαρισαίων και δεύτερον του κ. ΠΑΠΑ Κωνσταντίνο του Δημητρίου νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα το Λάκκωμα
Χαλκιδικής

(ΒΙ.ΠΑ.

ΛΑΚΚΩΜΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

συμφωνήθηκαν

και

έγιναν

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ενδιαφερόμενος να
προμηθευτεί διαφόρους τύπους λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών
οχημάτων – μηχανημάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, και
έχοντας υπ’ όψη:
1.

Η παρούσα διακήρυξη

2.

Ο Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».

3.

Τις διατάξεις των αρ. 86 & 87 του Ν. 3463/06 Κ.Δ.&Κ.

4.

Η

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθμό

11389/93

«Ενιαίος

Κανονισμός

Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Τ 2ο αρ. 185/23-3-1993).
5.

Τη με αριθμό 249/2008, Α.Δ.Ε. «για κατακύρωση αποτελέσματος
διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών (διαφόρων τύπων),
αντιψυκτικού, αντιπαγωτικού πετρελαίου.

6.

Τη

με

αριθμό

πρωτ.

5499/23-4-2008,

ανακοίνωση

της

περιφέρειας

Θεσσαλίας με την οποία εγκρίνεται η ως άνω 249/2008, απόφαση της
Δ.Ε.
Αναθέτει την προμήθεια των παραπάνω ειδών στην συμβαλλόμενη εδώ
εταιρεία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
Σελί δα 1 απ ό 4

1.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», αναλαμβάνει την
υποχρέωση να προμηθεύει τον ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ με διαφόρους τύπους
λιπαντικών, αντιψυκτικού υγρού, αντιπαγωτικού πετρελαίου, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως ακριβώς περιγράφονται στην
οικονομική προσφορά της.

2.

Η παράδοση των προαναφερθέντων ειδών θα γίνεται σταδιακά και εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας του
Δήμου, και θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό
αυτό επιτροπή, πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του
Δήμου τις εργάσιμες ημέρες, στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο.

3.

Τα παραπάνω είδη, που θα προμηθεύεται ο πρώτος συμβαλλόμενος, θα
ανταποκρίνονται

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών του

Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και της διακήρυξη (όπως αυτές
έγιναν

αποδεκτές

κατά

την

διενέργεια

του

διαγωνισμού

από

την

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών).
4.

Τίμημα για την παραπάνω αγοραπωλησία και για τις ποσότητες που
έχουν οριστεί από την διακήρυξη συνομολογείται το ποσό των

€

66.166,74 – συμπεριλαμβανομένου του Φ . Π . Α .
Πιο συγκεκριμένα ανά είδος, συσκευασία, ποσότητα, τιμή μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α., αναλυτικά είναι τα παρακάτω:
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

2
3

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

4
5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

SAE 20W-50

12.000 Lt.

1,95 €/Lt.

SAE 15W-40

100 Lt.

2,11 €/Lt.

SAE 15W-40

6.000 Lt.

1,57 €/Lt.

100 Lt.

1,64 €/Lt.

50 Lt.

2,29 €/Lt.

800 Lt.

2,08 €/Lt.

40 Lt.

1,67 €/Lt.

SAE 30
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2T

6

ATF

7

SAE 10W

8

SAE 80

200 Lt.

1,59 €/Lt.

SAE 90

400 Lt.

1,54 €/Lt.

10

SAE 90

200 Lt.

1,94 €/Lt.

11

SAE 75W-90

50 Lt.

3,53 €/Lt.

12

SAE 80W-90

600 Lt.

1,54 €/Lt.

9

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σελί δα 2 απ ό 4

13
14
15

ISO 220
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

16

50 Lt.

1,77 €/Lt.

ISO 32

8.100 Lt.

1,28 €/Lt.

ISO 46

600 Lt.

1,52 €/Lt.

ISO 68

600 Lt.

1,48 €/Lt.

400 Kg.

3,14 €/Lt.

25 Lt.

1,61 €/Lt.

1.500 Lt.

1,16 €/Lt.

ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

800 Lt.

2,58 €/kg.

ANTI GEL DIESEL FUEL

200 Lt.

3,31 €/Lt.

17

ΓΡΑΣΟ

ΛΙΘΙΟΥ

18

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

DOT - 5.1

ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΙΠΩΝ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΥΓΡΟ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ /
ΝΕΡΟΥ

19
20
21

5.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
κατέθεσε

την

με

αριθμό:

208/702256-5,

εγγυητική

επιστολή

της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% επί της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς
τον Φ.Π.Α.), ποσού € 5.560,23. Η ισχύς της παύει αυτόματα μετά το
πέρας της ισχύος της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
6.

Η παρούσα σύμβαση θα έχει ισχύ

έως και το τέλος του τρέχοντος

έτους από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως η οποία θα μπορεί να
παραταθεί

μέχρι

και

τρεις

μήνες

μετά

από

κοινή

συμφωνία

των

συμβαλλομένων.
7.

Η πληρωμή των διαφόρων τύπων λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων
ειδών οχημάτων – μηχανημάτων θα πραγματοποιείται εντός τριών (3)
μηνών, θα γίνεται σε Euro και ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και
των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων
του προμηθευτού. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, με
την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και
φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.

8.

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να
γίνει πριν από την παραλαβή των λιπαντικών.

9.

Οποιαδήποτε συμφωνία με σκοπό την συμπλήρωση ή τροποποίηση ή
κατάργηση οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού αυτού, πρέπει να
αποδεικνύεται

έγγραφα,

αποκλειομένου

κάθε

άλλου

αποδεικτικού

μέσου.
10.

Ο ανάδοχος δήλωσε ότι αποδέχεται καθ’ ολοκληρίαν την δια του
παρόντος γενομένης υπ’ αυτής πώληση των παραπάνω

αναφερομένων

ειδών κάτω από όλους τους όρους, συμφωνίες και τίμημα, τις δε

Σελί δα 3 απ ό 4

δηλώσεις αυτές της πωλήτριας εταιρείας αποδέχθηκε και ο αγοραστής,
και τα δύο δε συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε
δικαίωμά

τους

γενικά

για

διάρρηξη

ή

προσβολή

της

παρούσης

αγοραπωλησίας και του παρόντος συμφωνητικού, για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία ως και των άρθρων 178,179,281 και ,388 του Αστικού Κώδικα
αφορούντων τοιούτων.
11.

Τα παραπάνω αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά
από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε
τέσσερα όμοια πρωτότυπα, και υπογράφηκε από τα δύο μέρη των
συμβαλλομένων.

12.

Από

τα

τέσσερα

πρωτότυπα

τα

τρία

κατατέθηκαν

στην

αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και ένα έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΧΟΣ Χρήστος

ΠΑΠΑΣ Κων/νος

Α / Δ Η ΜΑ Ρ Χ Ο Σ Α ΜΑ Ξ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

Σελί δα 4 απ ό 4

