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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2018
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισµό, με
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
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 ), και σε απόλυτες τιµές

ανά μονάδα μέτρησης για τα ελαιολιπαντικά.
για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «καυσίμων κίνησης θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος και Ν.Π.Δ.Δ με
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ».
για το έτος 2018 , προϋπολογισμού 455.551,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) έτους 2018 για το δήμο
ως εξής :
καύσιμα κίνησης : KA 10-6641.007 , 15-6641.005 , 20-6641.014 , 30-6641.005 ,
35-6641.005 ελαιολιπαντικά:KA 10-6641.009 , 20-6641.015, 30-6641,006 , 356641.006 πετρέλαιο θέρμανσης: ΚΑ 10-6641.008.

H συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Δήμου με ΦΠΑ 24% υπολογίζετε σε
403.706,80 €
Η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης θα γίνει πριν την
υπογραφή της Σύμβασης.
Η δαπάνη της προμήθειας για όλα τα ΝΠΔΔ θα βαρύνει τα ίδια.
Η δαπάνη της προμήθειας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βαρύνει τον Κ.Α.
20-6641.000 έτους 2018, συνολικού ποσού 5.220,40 € με ΦΠΑ . Η δαπάνη της
προμήθειας θέρμανσης της Πρωτοβάθμιας ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ και
Δευτεροβάθμιας

Σχολικής Επιτροπής ποσού 19.840,00 € με ΦΠΑ

θα

βαρύνει ίδιους πόρους των Σχολικών Επιτροπών. Για τον Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π συνολικού
ποσού 1.984,00 € με ΦΠΑ θα βαρύνει ίδιους πόρους .
Η δαπάνη της προμήθειας για τον Δήμο

θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους

πόρους και έχει προβλεφθεί στη σύνταξη του υπό έγκριση προϋπολογισμού
2018 . Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών ορίζεται
έως το τέλος του έτους 2018 , αρχής γενομένης από την υπογραφή
της σύμβασης.

ISIDORA ΕΓΓΡΑΦΟ
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή
NANNOU ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡ
ξεχωριστά ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες
ΑΜΜΕΝΟ
του Παραρτήματος Β’
.

ΑΔΑ: ΨΙΩ0Ω1Ε-Μ3Ψ

Ο

17PROC002242454
διαγωνισμός
θα διεξαχθεί σύμφωνα με 2017-11-14
τους όρους που περιέχονται

στην

παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο μέρος:

Η εν λόγω προμήθεια στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3861/2010
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος
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. 397/2017 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η

16η /11/2017

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική

ημερομηνία

και

ώρα

υποβολής

προσφορών

είναι

η

16 /12/2017 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης

www.promitheus.gov.gr,

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

μέχρι

την

καταληκτική

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013),στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Κάθε Οικονομικός φορέας έχει
περισσότερες

ομάδες/τμήματα

δικαίωμα υποβολής

(μερική

προσφορά)

προσφοράς
ή

για

το

για μία ή

σύνολο

των

ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά) . Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς
(μερική

ή

ολική)

αφορά

στο

σύνολο

των

ειδών

της

επιλεγόμενης

ομάδας/τμήματος. . Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το

σύνολο της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, αλλά και
για μέρος αυτής, δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές που θα αφορούν μόνο
το σύνολο των ελαιολιπαντικών. ή και κάθε ΝΠΔΔ χωριστά , με την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτουν

όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου που

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, καθώς και για τα ελαιολιπαντικά, με την
προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους
ελαιολιπαντικών όπως αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση

συμμετοχής σε μέρος του προϋπολογισμού , το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής
υπολογίζεται στο 2% του συνόλου της αντίστοιχης μερικής προσφοράς.
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2017-11-14
Η διαδικασία 17PROC002242454
παραλαβής των ποσοτήτων κάθε είδους
καυσίμων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα
22 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

