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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών
καυσίμων» (κίνησης, θέρμανσης & λιπαντικών), για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου
Κόνιτσας (ΚΕΠΑΠΑ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 248.845,00
ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κόνιτσας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλ. Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 44100
Τηλ.: 2655360348
Fax: 2655024000
E-mail: tsouv@konitsa.gr
Ιστοσελίδα: www.konitsa.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και
στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
3. Κωδικός CPV:
•
•
•
•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη»
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης»
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, CPV 09211000-1, « Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα».

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υγρών καυσίμων" (κίνησης,
θέρμανσης & λιπανιτκών), για το έτος 2018 προϋπολογισμού €248.845,00 (με
Φ.Π.Α), για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Κόνιτσας, του Νομικού
Προσώπου ΚΕΠΑΠΑ των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κόνιτσας.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες.
1η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο – Βενζίνη) & Ελαιολιπαντικά Δήμου Κόνιτσας, εκτιμώμενης
αξίας 126.697,54€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 30.407,41€
2η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο) ΚΕΠΑΠΑ, εκτιμώμενης αξίας 20.161,29€, πλέον Φ.Π.Α.
24% 4.838,71€
3η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο ) Κοινωφελούς Επιχείρησης, εκτιμώμενης αξίας

8.677,42€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.082,58€
4η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο) Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, εκτιμώμενης αξίας
18.810,50€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.514,52€

5η Ομάδα: Καύσιμα (Πετρέλαιο) Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, εκτιμώμενης αξίας
26.334,70€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.320,33€
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην
42/2017 μελέτη που συνέταξε τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση
ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας
5. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες.
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς
υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
7. Κριτήριο ανάθεσης: Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση
τιμής. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι η 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2017 και η ώρα έναρξης
η 11:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιανουαρίου 2018 και
η ώρα λήξης 11:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Κόνιτσας, το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΠΑΠΑ, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Κόνιτσας, η Α/θμια Σχολική Επιτροπή και η Β/θμια Σχολική Επιτροπή. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους με Κ.Α. : 02.10.6641, 02.10.6643,
02.20.6641, 02.20.6644, 02.25.6641, 02.25.6642, 02.25.6644, 02.30.6641,
02.30.6644, 02.70.6643 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2018 του Δήμου Κόνιτσας.
12. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον
Ελληνικό Τύπο, σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο διαδικτυακό τόπο
της Αναθέτουσας αρχής www.konitsa.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα
έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο
που θα προκύψει.
Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου

