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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προµήθεια καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης και βενζίνη αµόλυβδη) και
Λιπαντικού Βενζ/τήρων SAE 15W-50 SUPER ηµισυνθετικού» µε κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, προυπολογισµού 128.406,80 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 86 και 90 του Ν. 4412/2016
α) για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε σύστηµα ποσοστού έκπτωσης
επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μ.Χ.Τ (Μέσης Χονδρικής Τιµής)
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ.
β) για την προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης, µε σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε Μ.Χ.Τ (Μέσης Χονδρικής Τιµής) πώλησης,
κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από το Παρατηρητήριο
Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ.
γ) λιπαντικό Βενζ/τηρων SAE 15W-50 SUPER ηµισυνθετικό µε κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, ήτοι την χαµηλότερη προσφορά.
Τα προς προµήθεια είδη (περιγραφή, ποσότητα, προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ), είναι:
Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt

ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1α

09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒ∆Η

15.6643.01

15.000

Μ.Χ.Τ.Π.

12.750,00

15.6643.01

10.000

Μ.Χ.Τ.Π.

8.500,00

10.6643.01

800

Μ.Χ.Τ.Π.

680,00

20.6641.01

65.000

Μ.Χ.Τ.Π.

91.000,00

35.6644.01

10.000

Μ.Χ.Τ.Π.

14.000,00

1β
1γ
2α
2β

09132100-4
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09211000-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
SAE 15W-50 SUPER

20.6641.01
35.6644.01

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΡΕΛΙ
208
ΛΙΤΡΩΝ

416

1.476,80

128.406,80

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

30.817,63
159.224,43

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας και ηµεροµηνίες διαγωνισµού:
• Επωνυµία: ∆ήµος Πειραιά, ΑΦΜ: 090001263, ∆ΟΥ: A’ ΠΕΙΡΑΙΑ,
∆ιεύθυνση: ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ.:18535
• ∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
9/11/2016.
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/11/2016, ώρα 08:00 π.µ.
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/11/2016, ώρα
23:00 µ.µ.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών
που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες προµηθευτών, που
ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια ειδών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα
είδη ή για οποιοδήποτε είδος ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα
για κάθε είδος.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία
δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόµενων ειδών, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, συντεταγµένης κατά τα οριζόµενα
στη διακήρυξη και στον Νόµο. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί 150
τουλάχιστον ηµέρες, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη. 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.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί 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

