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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω
των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει

της τιμής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας Καυσίμων &

Λιπαντικών» με αρ. μελ. 18/2019.
2. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με το
ν.4412/2016

καθώς

και

των

λοιπών

νομοθετικών

διατάξεων

όπως

αυτές

περιγράφονται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας και όπως
αυτές ισχύουν σήμερα.
3. Η δαπάνη της προμήθειας του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 465.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά
έσοδα) και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς πίστωσης ως εξής :
 ΤΜΗΜΑ 1 : Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας Α (CPV : 09134200-9)
«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 241.935,16€
προ Φ.Π.Α. (300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 ΤΜΗΜΑ 2 : Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας Β (CPV : 09132100-4) «Βενζίνη
αμόλυβδη 95 οκτανίων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 37.448,993€ προ Φ.Π.Α.
(46.437,600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
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 ΤΜΗΜΑ 3 : Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας Γ (CPV : 09211000-1)
«Λιπαντικά», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 41.582,50€ προ Φ.Π.Α. 24%
(51.562,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 ΤΜΗΜΑ 4 : Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας Δ (CPV : 09123000-7) «Φυσικό
αέριο για κίνηση οχημάτων», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 32.258,00€ προ
Φ.Π.Α. (40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 ΤΜΗΜΑ 5 : Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας Ε (CPV : 09135100-5)
«Πετρέλαιο θέρμανσης», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 21.773,34€ προ Φ.Π.Α.
(27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
4. 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. Το σύνολο των τευχών του
διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού
καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α.

Π1/2390/2013

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)

«Τεχνικές

λεπτομέρειες

και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr.
Οι συστημικοί αριθμοί του διαγωνισμού της προμήθειας είναι :
 το τμήμα 1 με Συστημικό Αριθμό : 75974
 το τμήμα 2 με Συστημικό Αριθμό : 75981
 το τμήμα 3 με Συστημικό Αριθμό : 75982
 το τμήμα 4 με Συστημικό Αριθμό : 75983
 το τμήμα 5 με Συστημικό Αριθμό : 75984
5. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι στις 16/7/2019 και ώρα 08:00 και
η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είναι στις 23/7/2019 και
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με
το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης εκτός Φ.Π.Α. 24% δηλαδή ποσού :
 τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (4.838,00€) για το τμήμα 1
 επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (748,00€) για το τμήμα 2
 οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ (831,00€) για το τμήμα 3
 εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (645,00€) για το τμήμα 4
 τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ (435,00€) για το τμήμα 5
8. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα.
9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
10. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύτηκε πλην του εθνικού τύπου και στην επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19/06/2019 10:35 με Αριθμός No_Doc_Ext
:2019-086420.

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Τζουλάκης
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