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Ελληνική

Παλαμάς 19-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 17423

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/08-08-2016/τ΄Α) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» ενδεικτικού

προϋπολογισμού 247.636,56 € ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
1. Αναθέτουσα Αρχή–Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παλαμά (Ο.Τ.Α.), Β.Παπακυρίτση 4, Παλαμάς
Τ.Κ.43200, Τηλέφωνο: 2444350141, 144, Fax: 24443 50117, E-mail: 'info@palamascity.gr',
Ιστοσελίδα: https:// www.palamas.gr.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Παλαμά
www.palamas.gr
και
στην
διαδικτυακή
πύλη
wwww.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώσει των εγγράφων της
σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης και βενζίνης
αμόλυβδης για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και γενικά μηχανών,
καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Παλαμά και των νομικών προσώπων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Οι ποσότητες και η αξία των προς προμήθεια των υγρών καυσίμων, περιλαμβάνονται στον παρακάτω
συνοπτικό πίνακα, ως εξής:
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
CPV 09135100-5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε/Μ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

LT

24.000,00

0,703

16.872,00 €

ΔΗΚΕΠΑ

LT

1.000,00

0,703

703,00 €

ΔΟΠΑΠΑΠ

LT

13.500,00

0,703

9.490,50 €

LT

75.000,00

0,703

52.725,00 €

LT

60.000,00

0,703

42.180,00 €

Σ.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σ.Ε. Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (1)

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
CPV 09134100-8

3

ΣΥΝΟΛΟ (3)

Τ/Μ

173.500,00

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΕ
10-6643.00
64.98.00.0003
10-6643.01

121.970,50 €

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

LT

12.500,00

0,907

11.337,50 €

10-6641.02

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

LT

2.400,00

0,907

2.176,80 €

20-6641.01

ΑΡΔΕΥΣΗ

LT

1.300,00

0,907

1.179,10 €

25-6644.00

ΤΕΧΝΙΚΗ

LT

27.000,00

0,907

24.489,00 €

30-6641.03

ΠΡΑΣΙΝΟ

LT

10.000,00

0,907

9.070,00 €

35-6644.00

ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
CPV 09132100-4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

53.200,00

48.252,40 €

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

LT

4.500,00

1,134

5.103,00 €

10-6641.01

ΠΡΑΣΙΝΟ

LT

19.900,00

1,134

22.566,60 €

35-6644.01

ΔΗΚΕΠΑ

LT

1.500,00

1,134

1.701,00 €

64.98.00.0001

ΔΟΠΑΠΑΠ

LT

100,00

1,134

113,40 €

26.000,00

35-6644.01

29.484,00 €

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού.
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης
μέχρι και την 31-12-2018 ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
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6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι προσφέροντες επίσης οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ίση με
το ένα τοις εκατό (1%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή
περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας (Τμήμα Α’ Πετρέλαιο Θέρμανσης – Τμήμα Β’
Πετρέλαιο Κίνησης – Τμήμα Γ’ Βενζίνη Αμόλυβδη). Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων
του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε
τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής διαδικασίες δικαιώματος προαίρεσης (option):
α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες, πριν από την εξάντληση του
συμβατικού ποσού, η κάθε Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
δικαιώματος προαίρεσης (option) μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι
την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισμού. β) Η σύμβαση της προμήθειας καυσίμων δύναται να παραταθεί μέχρι και την εξάντληση
των ποσοτήτων και σε καμία περίπτωση πέραν του τριμήνου από τη λήξη του οικ. έτους 2018, μετά
από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα
εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε
κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού.
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
wwww.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα
έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 09/01/2018 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι
η Πέμπτη 18/01/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών και συγκεκριμένα την 25/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
13. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους
πόρους για τον Δήμο Παλαμά και των Νομικών Προσώπων του, και θα βαρύνει τους αντίστοιχους
κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών έτους 2018 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα.
14. Ενστάσεις: Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και απαιτείται η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου, ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Άλλες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα 2444350141, 2444350144
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS SAKELLARIOU
ΓΙΩΡΓΟΣ HΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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