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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό
(ΑΔΑ:748ΓΩ6Ι-ΛΓΔ) με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2016 (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου
θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης, και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αγιάς,
των Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ», «Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΛΥΨΩ» και των Σχολικών Επιτροπών Α΄
Βαθμιας και Β΄ Βαθμιας εκπαίδευσης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, και ειδικότερα:
Α) Για τα υγρά καύσιμα τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την
ποσοστιαία έκπτωση - επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη
περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά
την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο
θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει
το ποσοστό 5%.
Β) Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 255.134,28€ (πλέον Φ.Π.Α.
23%, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 313.815,16ευρώ). Η
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγιάς και των
Ν.Π.Δ..Δ., τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό (προ του ΦΠΑ 23%) και οι ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς
ονοματολογίας (C.P.V) είναι:
C.P.V.

ΕΙΔΟΣ

09134100-8
09132100-4
09135100-5
09211000-1

Πετρέλαιο Ντίζελ
Βενζίνη αμόλυβδη
Πετρέλαιο θέρμανσης
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά
μέσα

Μ.Μ
Λίτρα
Λίτρα
Λίτρα
Λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

118.611,27
24.351,32
177.440,06
4.220,00

101.649,85
26.810,80
113.561,63
13.112,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:

255.134,28€

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών και στο Τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:00. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί
και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www .
promitheus . gov . gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων
ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της με αριθμ. πρωτ 199/1201-2016 διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην με
αριθμό 35/2015 μελέτη στο Τεύχος ενδεικτικού Π/Υ που συνέταξε το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 199/1201-2016 διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των
ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο
διαγωνιζόμενος. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής
αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο
υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Αγιάς, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό,
χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον
προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι δώδεκα
(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα
κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ξεχωριστά, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Πριν την εξάντληση των δαπανών των καυσίμων και λιπαντικών όπως αυτές
έχουν προϋπολογιστεί στην με αριθμό 35/2015 μελέτη στο Τεύχος ενδεικτικού Π/Υ
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ο Δήμος και το κάθε Νομικό
Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος
προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω δαπανών
και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κριθεί
σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.:
- για τα καύσιμα, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς
του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου.
- για τα λιπαντικά με την ίδια ακριβώς τιμή, με αυτή της προσφοράς του.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και σε καμία
περίπτωση δεν υποχρεούνται να πράξουν αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσουν τις
ανάγκες τους.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας, δίνονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2494022811, αρμόδια
υπάλληλος Πολυμέρου Ιωάννα. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα
βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosagias.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση
και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά έως 15 Ιανουαρίου 2016.
Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

