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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓIOY ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1
Τ.κ.: 181 22 , Νίκαια Αττικής
Αρμόδιος: Δήμητρα Μούτσου
É 2104962900 ,Ê 2104950785
e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια λιπαντικών ειδών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων

της υπηρεσίας του Δήμου με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού διαμέσου της

ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), για την κάλυψη των λειτουργικών και κυκλοφορικών αναγκών

και μετακινήσεων των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για δύο (2) ημερολογιακά έτη.

Το συνολικό κόστος των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων

οχτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (# 83.861,20 €) συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24% και θα

βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2020, 2021 και

2022 αντίστοιχα και μερισμένο ως εξής :

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020
με φπα 24%

10.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 2.000,00 €

20.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 17.500,00 €

30.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 500,00 €

35.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 1.000,00 €

σύνολο 21.000,00 €

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
με φπα 24%

10.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 4.000,00 €

20.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 35.000,00 €

30.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 1.000,00 €

35.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 2.000,00 €

σύνολο 42.000,00 €

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
με φπα 24%

10.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 2.000,00 €

20.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 17.500,00 €

30.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 361,20 €

35.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 1.000,00 €

σύνολο 20.861,20 €

γενικό σύνολο ετών 2020-2021-2022 83.861,20 €

θεωρήθηκε 6 / 2 / 2020
Η Συντάξασα Τμ/ρχης Η Δ/ντρια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δήμητρα Μούτσου Χριστίνα Γιαννουλάκη
ΔΕ Διοικητικών

http://www.promitheus/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ

1. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W 40

Το μηχανέλαιο SAE 10W40 θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο, προηγμένης ημισυνθετικής (semi synthetic)

τεχνολογίας ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένο για

βενζινοκινητήρες εσωτερικής καύσης συμβατικούς ή ηλεκτρονικής ανάφλεξης ατμοσφαιρικούς ή και με

υπερσυμπιεστή. Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές κατά API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 , VW

501.01/505.00 , MB 229.1 αλλά και των δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών κινητήρων

εσωτερικής καύσης διεθνώς, να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των μηχανικών μερών και τα ανάλογα

εκτεταμένα διαστήματα ή περιόδους αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία

λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να παρέχει υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς,τη

μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον κινητήρα, καθώς και οικονομία καυσίμου αλλά και μείωση

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της λειτουργίας του κινητήρα.

2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  80W 90

Θα είναι πρωτογενής, ενισχυμένη βαλβολίνη  με  ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει τις

προδιαγραφές ΑPI GL-4, ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A , MIL-L-2105D, MAN 342 καθώς και

την ασφαλή χρήση και συμβατή εφαρμογή και καταλληλότητα της με όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης

(κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά τύπου LSD, κ.λ.π.) των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων

κατασκευαστικών εταιρειών μηχανημάτων έργου διεθνώς (π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.). Θα πρέπει

ωστόσο να παρέχει μέγιστη προστασία από φθορά και οξείδωση υλικών,να είναι συμβατή με τα υλικά

στεγανοποίησης και να συντελεί στην αθόρυβη και ομαλή λειτουργία των διαφόρων συστημάτων μετάδοσης

κίνησης.

3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  75W 90

Συνθετικής τεχνολογίας και πολύ υψηλής απόδοσης λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης και

διαφορικών με  ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API GL-5; U.S.

MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A,07A,12E,16B,17B καθώς και την ασφαλή χρήση και συμβατή εφαρμογή και

καταλληλότητα της με όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης (κιβώτια ταχυτήτων,διαφορικά τύπου

LSD,κ.λ.π.) των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών εταιρειών μηχανημάτων έργου

διεθνώς (π.χ. JCB,CASE,CATERPILLAR,κ.λ.π.).Θα πρέπει ωστόσο να παρέχει μέγιστη προστασία από φθορά

και οξείδωση υλικών,να είναι συμβατές με τα υλικά στεγανοποίησης και να συντελεί στην αθόρυβη και ομαλή

λειτουργία των διαφόρων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
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4. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46

Θα είναι πρωτογενές με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναμη, υψηλής ποιότητας

υδραυλικό λιπαντικό τύπου ρευστότητας 46 κατά ISO, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές,

αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη μηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις

καλύπτοντας τις προδιαγραφές DIN 51524 Part II HLP , AFNOR NFE 48-603 HM ειδικά σχεδιασμένο για

υδραυλικά συστήματα εκσκαφέων-φορτωτών με ασφαλή χρήση, καταλληλότητα και συμβατή εφαρμογή στα

αντίστοιχα μηχανήματα έργου των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών εταιριών διεθνώς

(π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.).

5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 68

Θα είναι πρωτογενές με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναμη, υψηλής ποιότητας

υδραυλικό λιπαντικό τύπου 68 κατά ISO με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές και

αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη μηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις καλύπτοντας τις

προδιαγραφές DIN 51524 Part II HLP, AFNOR NFE 48-603 HM και ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά

συστήματα εκσκαφέων-φορτωτών για ασφαλή χρήση, καταλληλότητα και συμβατή εφαρμογή στα αντίστοιχα

υδραυλικά συστήματα των μηχανημάτων έργου των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών

εταιριών διεθνώς (π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.) προσφέροντας εξαιρετική προστασία από φθορά,

διάβρωση και οξείδωση.

6. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 32.

Θα είναι πρωτογενές με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναμη, υψηλής ποιότητας

υδραυλικό  λιπαντικό τύπου 32 κατά ISO με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές και

αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη μηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις καλύπτοντας τις

προδιαγραφές DIN 51524 Part II HLP, AFNOR NFE 48-603 HM και ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά

συστήματα εκσκαφέων-φορτωτών για ασφαλή χρήση, καταλληλότητα και συμβατή εφαρμογή στα αντίστοιχα

υδραυλικά συστήματα των μηχανημάτων έργου των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών

εταιριών διεθνώς (π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.) προσφέροντας εξαιρετική προστασία από φθορά,

διάβρωση και οξείδωση.

7. Λιπαντικό  10W 30.

Θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο,ενισχυμένο,εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για οπίσθια ή

εμπρόσθια διαφορικά μετάδοσης κίνησης μηχανημάτων έργου (εκσκαφέων-φορτωτών) και θα υπερκαλύπτει

τις προδιαγραφές API GL-4, CASE IH MS-1204/6/7/9, Caterpillar TO-2/TO-4, Allison C-4 John

Deere J20C/J20D, Case New Holland MAT 3525/3526,Ford New Holland FNHA-2-C-200.00/-

201.00,Ford WSS M2C-86B/C; WSS M2C-134D,New Holland NH 410B, Massey Ferguson M-1145

(M-1135/-1141/-1143), Volvo WB 101, ZF TE ML 03E/05F.

8. Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας αντμπλού (adblue).

Θα είναι υγρό υψηλής καθαρότητας, άχρωμο,άοσμο μη τοξικό και πιστοποιημένο με προδιαγραφές προτύπου

DIN 70070,ISO 22241,Κανονισμοί CEFIC.Κατά τον ψεκασμό του θα συντελεί στη μείωση των εκπομπών

των ρυπογόνων ουσιών (καυσαερίων) από τον κινητήρα του οχήματος με στόχο την προστασία του

περιβάλλοντος.Εφαρμόζεται σε κινητήρες βαρέων οχημάτων νέας τεχνολογίας τύπου euro 4 και euro 5 με

μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 30οC και χαμηλότερη 11οC και μέγιστο χρόνο διατήρησης τεχνικών

προδιαγραφών και ιδιοτήτων έως δώδεκα (12) μήνες.
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9. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W 50.

Το λιπαντικό SAE 20W 50 θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο, ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυμένο με ειδικά

πρόσθετα εξαιρετικής ποιότητας σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης συμβατικούς ή

ηλεκτρονικής ανάφλεξης ατμοσφαιρικούς ή και με υπερσυμπιεστή. Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις

προδιαγραφές ACEA E7,E5,E3; API CI-4,CH-4, CG-4, SL (approved); Daimler MB 228.3; Global DHD-

1; MAN M3275-1 (approved); MTU Cat.2; Volvo vds-3; Renault Trucks RLD-2 Mack EO-M Plus;

Cummins CES 20076,20077,20078 ; DAF SHPD, Allison C4 (level); Caterpillar ECF-2/-1a; Deutz

DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215 αλλά και των δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών

κινητήρων εσωτερικής καύσης διεθνώς. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή και ομοιόμορφη λίπανση όλων

των μηχανικών μερών για τα ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή περιόδους αντικατάστασής του, να

προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες αλλά και να παρέχει υπεραυξημένη

προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς καθώς και τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας του κινητήρα

προσφέροντας οικονομία καυσίμου και μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της

λειτουργίας του κινητήρα.

10. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W 40

Το μηχανέλαιο SAE 10W40 θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο, προηγμένης ημισυνθετικής (semi synthetic)

τεχνολογίας ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένο για

πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης συμβατικούς ή ηλεκτρονικής ανάφλεξης ατμοσφαιρικούς ή και με

υπερσυμπιεστή. Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές κατά CJ4 E6, E7, E9, API SL/CF, ACEA

A3/B3/B4 , VW 501.01/505.00 , MB 229.1 αλλά και των δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών

κινητήρων εσωτερικής καύσης διεθνώς, να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των μηχανικών μερών και τα

ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή περιόδους αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και

κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να παρέχει υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και

φθοράς, τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον κινητήρα, καθώς και οικονομία καυσίμου αλλά και

μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της λειτουργίας του κινητήρα.

11. Λιπαντικό κινητήρων μηχανημάτων έργου SAE 10W 40

Το μηχανέλαιο SAE 10W40 θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο, προηγμένης ημισυνθετικής (semi synthetic)

τεχνολογίας ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένο για

πετρελαιοκινητήρες μηχανημάτων έργου εσωτερικής καύσης συμβατικούς ή ηλεκτρονικής ανάφλεξης

ατμοσφαιρικούς ή και με υπερσυμπιεστή. Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές κατά CJ4, ACEA

E7/E9, ECF-3, ECF-2, ECF-1, MB 228.31 αλλά και των δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών

κινητήρων εσωτερικής καύσης διεθνώς, να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των μηχανικών μερών και τα

ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή περιόδους αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και

κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να παρέχει υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και

φθοράς, τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον κινητήρα, καθώς και οικονομία καυσίμου αλλά και

μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της λειτουργίας του κινητήρα.

θεωρήθηκε 6 / 2 /  2020

Η Τμ/ρχης Η Δ/ντρια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δήμητρα Μούτσου Χριστίνα  Γιαννουλάκη
ΔΕ Διοικητικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1
Τ.κ.: 181 22 , Νίκαια Αττικής
Αρμόδιος: Δήμητρα Μούτσου
É 2104962900 ,Ê 2104950785
e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια λιπαντικών ειδών για τη συντήρηση και επισκευή των

υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του μηχανοκίνητου στόλου της υπηρεσίας του Δήμου για

δύο (2) ημερολογιακά έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού

Μειοδοτικού Διαγωνισμού διαμέσου της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr).

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:
α) η τεχνική έκθεση

β) οι τεχνικές–οικονομικές προδιαγραφές της ανάθεσης

γ) ηειδική συγγραφήυποχρεώσεων

δ) ο ενδεικτικόςτιμοκατάλογος των ειδών 2020

ε) ο ενδεικτικόςοικονομικός και ποσοτικός προϋπολογισμός τωνειδών2020

ΑΡΘΡΟ 40

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των λιπαντικών ειδών ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών
χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (# 83.861,20 €) συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%, μερισμένο για τα έτη 2020, 2021, 2022, και στους κωδικούς αριθμούς των εκάστοτε

προϋπολογισμών των εξόδων του Δήμου των αντίστοιχων ετών (πίνακες σελίδας 1 τεχνικής περιγραφής).

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο για το

σύνολο της ποσότητας των λιπαντικών ειδών που δύναται να διαθέσει ο δήμος για το έτος 2020 και για δύο

(2) ημερολογιακά έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

http://www.promitheus.gr/
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Η προμήθεια της συνολικής ποσότητας των διαφόρων τύπων και ειδών των λιπαντικών θα

πραγματοποιείται σταδιακά (μεμονωμένα ή συνολικά) κατά παραγγελία και σύμφωνα πάντα με τις

λειτουργικές ή έκτακτες ανάγκες που θα προκύπτουν.

Η διάθεση και δαπάνη του ποσού του προϋπολογισμού των ογδόντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων

εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (# 83.861,20 €) συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24%, δεν είναι

εξολοκλήρου υποχρεωτική για το δήμο αλλά θα αναλωθεί όσο μέρος του συνολικού αυτού ποσού απαιτηθεί

σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δήμου που θα

προκύψουν μέσα στη χρονική διάρκεια της σύμβασης των δύο συμβαλλόμενων.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύνταξη τεχνικών–οικονομικών προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των

προσφορών τους.

Φυλλάδια ή οποιαδήποτε άλλα ενημερωτικά έντυπα (προσπέκτους) τεχνικών προδιαγραφών που

πιθανόν παρατεθούν και αφορούν τα υπό προμήθεια λιπαντικά είδη, θα πρέπει να κατατίθενται στην

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένη μετάφρασή τους.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν - βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών

της τεχνικής έκθεσης - τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων τύπων των λιπαντικών

ειδών.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) για το σύνολο των ειδών και την ποσότητα τους.

ΑΡΘΡΟ6ο
Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των υπό παράδοση λιπαντικών ειδών θα πραγματοποιείται – έπειτα από συνεννόηση με το

αρμόδιο τμήμα συντήρησης οχημάτων της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης της υπηρεσίας του

δήμου - στα δύο δημοτικά αμαξοστάσια οχημάτων και μηχανημάτων έργου της υπηρεσίας του δήμου που

εδρεύουν στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Ø Αγίας Άννης 19 - 182 33 – Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής – τηλ/νο : 2104254347.

Ø Ποταμού 1 - 181 22 - Νίκαια Αττικής – τηλ/νο: 2104962900 (εσωτ. 24).

Εάν κατά την παραλαβή των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές

τεχνικές προδιαγραφές, τη σύσταση, τον τύπο, το είδος ή την ποσότητα της προμήθειας αυτών η επιτροπή

παραλαβής δύναται να προτείνει την ολική ή μερική απόρριψη και αντικατάσταση των παραλαμβανόμενων

ειδών.
θεωρήθηκε 6 / 2 / 2020

Η Συντάξασα

Τμ/ρχης Η Δ/ντρια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δήμητρα Μούτσου Χριστίνα Γιαννουλάκη
ΔΕ Διοικητικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Tαχ. δ/νση: Ποταμού 1
Τ.κ.: 181 22 , Νίκαια Αττικής
Αρμόδιος: Δήμητρα Μούτσου
É 2104955611 ,Ê 2104950785
e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

1.
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W 40 βαρέλι 208 λίτρων 20 500,00 € 10.000,00 €

2.
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 80W 90

(βαλβολίνη)
βαρέλι 208 λίτρων 1 520,00 € 520,00 €

3.
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 75W 90

(βαλβολίνη)
βαρέλι 208 λίτρων 1 890,00 € 890,00 €

4.
Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 βαρέλι 208 λίτρων 12 370,00 € 4.440,00 €

5.
Υδραυλικό λιπαντικό ISO 68 βαρέλι 208 λίτρων 10 370,00 € 3.700,00 €

6.
Υδραυλικό λιπαντικό ISO 32 βαρέλι 208 λίτρων 4 370,00 € 1.480,00 €

7.
Υδραυλικό λιπαντικό 10W 30 βαρέλι 208 λίτρων 2 580,00 € 1.160,00 €

8. Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας αντμπλού
(adblue) βαρέλι 210 λίτρων 16 190,00 € 3.040,00 €

9.
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 20W 50 βαρέλι 208 λίτρων 35 620,00 € 21.700,00 €

10.
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 10W 40 βαρέλι 208 λίτρων 35 500,00 € 17.500,00 €

11.
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων
μηχανημάτων έργου 10W 40

βαρέλι 208 λίτρων 4 800,00 € 3.200,00 €

σύνολο 67.630,00 €

φ.π.α. 24% 16.231,20 €

γενικό σύνολο 83.861,20 €

θεωρήθηκε   6 / 2 / 2020

Η Τμ/ρχης Η Δ/ντρια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δήμητρα Μούτσου Χριστίνα Γιαννουλάκη
ΔΕ Διοικητικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Ποταμού 1

Τ.κ. : 181 22 , Νίκαια Αττικής

Αρμόδιος: Δήμητρα Μούτσου

É 2104955611 ,Ê 2104950785

e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

για δύο (2) ημερολογιακά έτη

προϋπολογισμός : # 83.861,20 €

(συμπεριλαμβανομένου φπα 24%)

αριθμ. πρωτ. : 5079/ 06-02-2020


