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«Προμήθεια  Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το έτος 2016»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη

προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016», με κριτήρια κατακύρωσης:
α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν.4257/2014). Μειοδότης
αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
β) Τη χαμηλότερη τιμή για τα συσσωματώματα ξύλου (Πέλλετ) και τα
ελαιολιπαντικά

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών
(210.464,50 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.

Προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων:
1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης
4. Συσσωματώματα ξύλου (Πέλλετ)
5. Ελαιολιπαντικών
που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων,
τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου
Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου
Παρανεστίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για
περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε
ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
κάθε ομάδας.

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, ύστερα και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της



Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην ελληνική
γλώσσα με ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13, και της
ΥΑ Π1/2390/2013. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να
εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 1 % της προεκτιμώμενης αξίας εκτός Φ. Π. Α.,
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66
035, υπεύθυνη: Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax:
2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.
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