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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »

Για τα τμήματα καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

490.801,48 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισµό με την εξαιρετική
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως αναγράφεται στην αποφ. 215/2015 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»µε σφραγισμένες προσφορές µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή και ειδικότερα το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης,
όπως αυτές προσδιορίζονται από το
Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων
του
Υπουργείου Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα
παράδοσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της
αριθµ.11389/1993
απόφασης
του
Υπουργού
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.
4257/2014)
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και της άµεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισµού
(άρθ. 32 π α ρ . 8 α του Π∆ 60/2007 Προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων
συµµετοχής και των προσφορών, άρθρο 38 και οδηγίας 2004/18/Εκ).
Η εν λόγω προμήθεια στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.2286/95, του ενιαίου
κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (11389/93) Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ., του Ν. 3861/2010
(Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του
Π.Δ. 60/2007. Γενικό Σύνολο «Προμήθειας καυσίµων κίνησης-θέρμανσης έτους 2015»:
για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ Γενικό Σύνολο: ευρώ 490.801,48 με ΦΠΑ Η δαπάνη της

προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους
Κ.Α. 10-6641.001 έτους 2015 , Κ.Α.15-6641.001 έτους 2015 ,

Κ.Α. 20-6641.007 έτους 2015 , Κ.Α.30-6641.001 έτους 2015,
έτους 2015

Κ.Α.35-6641.001

, για τα καύσιμα κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης Κ.Α 10-6641.003

έτους 2015, συνολικού ποσού 438.679,50 € με ΦΠΑ .
Η δαπάνη της προμήθειας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βαρύνει τον
Κ.Α. 20-6641.000 έτους 2015, συνολικού ποσού 2.306,98 € με ΦΠΑ . Η δαπάνη της
προμήθειας θέρμανσης της Πρωτοβάθμιας ποσού 27.675,00 € με ΦΠΑ και
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ποσού 22.140,00 € με ΦΠΑ θα βαρύνει
ίδιους πόρους των Σχολικών Επιτροπών.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει
προβλεφθεί στη σύνταξη του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2015 . Η διάρκεια της
προμήθειας καυσίμων ορίζεται έως το τέλος του έτους 2015 , αρχής γενομένης από την
υπογραφή της σύμβασης.

Η Ανάληψη Υποχρέωσης και η ψήφιση πίστωσης των παραπάνω κωδικών θα γίνει
πριν την υπογραφή της Σύμβασης με τον προμηθευτή .
Κάθε αλλαγή που τυχόν υπάρξει στην Διακήρυξη από το ΕΣΗΔΗΣ λόγο ψηφιοποίησης
της δεν επιφέρει αλλαγή στους όρους της.
Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την
αρίθμ. 145/2015 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου, χωρίς τροποποίηση των όρων της απόφ. Ο. Ε
108/2015, που αφορά την 13320/16-6-2015 διακήρυξη της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνία υποβολής προσφορών έναρξης
23-9-2015 και ώρα 12.00 μ. και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 7/10/2015
και ώρα 12.00 μ. μετά από παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 152/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση
πέντε (5) ημερών, (αρχική καταληκτική ημερομηνία 2-10-2015), µε
χρήση της
πλατφόρµας
του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
με προθεσµία δεκα πέντε (15) ημερών, σύμφωνα με την ανωτέρω παράταση, από την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άµεσης και πλήρους ηλεκτρονικής
πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισµού (άρθ. 32 του Π∆ 60/2007 Προθεσµία για την
παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, άρθρο 38 οδηγίας
2004/18/Εκ).

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, χωρίς ΦΠΑ επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 7.980.51 €. € και κατατίθεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων κάθε είδους καυσίμων γίνεται σύμφωνα με
τα άρθρα 16 & 17 της διακήρυξης. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου. Τηλ:213 2027 335
Fax: 213 2027 427.

Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

