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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνον βάσει τιµής, για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση
µεταφορικών µέσων, θέρµανσης και φωτισµού του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων
για τα έτη 2017-2018-2019», προυπολογισµού δαπάνης 2.967.133,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ανά
οµάδα ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα
δοθεί ως εξής:
α) µε το σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόµιµα διαµορφούµενης
Μέσης Τιµής λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ για τα υγρά καύσιµα του πετρελαίου
θέρµανσης και της αµόλυβδης βενζίνης
β) µε το σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόµιµα διαµορφούµενης
Μέσης Τιµής Χονδρικής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται
από το Παρατηρητήριο Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ για τα υγρά καύσιµα του πετρελαίου
κίνησης και
γ) µε το σύστηµα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % και µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι προς προµήθεια οµάδες ειδών και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός, έχουν ως εξής:
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253.000,00

313.720,00

116.280 LT
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245.118,24

1.600.000
LT

2.000.000,00

2.480.000,00

3.600 LT

4.500,00

5.580,00

240.587,40

298.328,38

75,194 LT &
1,080 KG
ΓΡΑΣΟ

2.967.133,40

3.679.245,42

Τα υπό προµήθεια προϊόντα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1,
24951100
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε κατά οµάδα είτε για το σύνολο των
οµάδων των υπό προµήθεια ειδών και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας.
Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός αναφέρεται σε διαφορετικούς συστηµικούς, που έχουν ως εξής:
1. ΟΜΑ∆Α Α΄ Πετρέλαιο θέρµανσης, προυπολογισµού 524.370,00 € πλέον Φ.Π.Α.
2. ΟΜΑ∆Α Β΄ Βενζίνη αµόλυβδη, προυπολογισµού 197.676,00 € πλέον ΦΠ.Α.
3. ΟΜΑ∆Α Γ΄ Πετρέλαιο κίνησης, προυπολογισµού 2.004.500 € πλέον ΦΠ.Α.
4. ΟΜΑ∆Α ∆΄ Λιπαντικά, προυπολογισµού 240.587,40 € πλέον ΦΠ.Α.

Οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν για την εν λόγω προµήθεια θα ισχύουν για δύο έτη από
την ηµεροµηνία υπογραφής τους. Συγκεκριµένα, ο συµβατικός χρόνος των συµβάσεων θα αρχίζει την
01/01/2018 και θα λήγει την 31/12/2019. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τις
συµβάσεις έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισµού όσον αφορά τα καύσιµα
και έως εξαντλήσεως των προβλεποµένων ποσοτήτων και του ενδεικτικού προϋπολογισµού για τα
λιπαντικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.679.245,42 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 2.967.133,40€ ήτοι ΦΠΑ :
712.112,02€).
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι: ο ∆ήµος Πειραιά και τα Νοµικά του Πρόσωπα
(ΟΠΑΝ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. του κάθε φορέα του
προυπολογισµού τους για τα οικονοµικά έτη 2017-2018-2019.
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Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
•
•
•
•
•

Ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
20/7/2017
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 27/7/2017
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 1/8/2017 και ώρα: 09:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 8/9/2017 και ώρα: 13:00
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/7/2017 και ώρα 10:00

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που ασκούν την εµπορία των υπο προµήθεια ειδών και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή διακρατικές σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 4 του
ν.4412/16.
Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες
κείµενο της διακήρυξης.
Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα ισχύουν για 180 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα τοις εκατό ) επί του ενδεικτικού προυπολογισµού της κάθε οµάδας
εκτός Φ.Π.Α. {άρθρο 72 παρ. 1α του ν.4412/16, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (5.244,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο για την ΟΜΑ∆Α Α
(πετρέλαιο θέρµανσης), στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων εβδοµήντα επτά ευρώ (1.977,00€) για
τους συµµετέχοντες µόνο για την ΟΜΑ∆Α Β (αµόλυβδη βενζίνη), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων
σαράντα πέντε ευρώ (20.045,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο για την ΟΜΑ∆Α Γ (πετρέλαιο
κίνησης) και στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ (2.406,00€) για τους συµµετέχοντες
µόνο για την ΟΜΑ∆Α ∆ (λιπαντικά).
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4. της
διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικής
Επιτροπής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ.: 2132022340-5). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι
διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής, από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου:
www.pireasnet.gr καθώς και από την επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
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Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο
Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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