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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο Γήκνο Αηγάιεσ ζα δηελεξγήζεη Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ, γηα ηελ πξνκήζεηα « ΚΑΤΙΜΧΝ
ΚΙΝΗΗ – ΘΔΡΜΑΝΗ & ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 532.720,00 Δπξψ κε ην
ΦΠΑ. Θα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ έηνπο 2019, κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο βάζεη ηηκήο αλά
νκάδα, θαη αλά θαηεγνξία ππφ πξνκήζεηαο είδνπο φπσο νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε, κε ηελ πξνυπφζεζε ε
πξνζθνξά ηνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε δεηνχκελεο νκάδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ 08.08.2016 ηεχρνο Α’).


Γηα ηα πγξά θαχζηκα (Οκάδα 1 - Οκάδα 2 – Οκάδα 3) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζα
εθαξκφδεηαη επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο (Μ.Λ.Σ.) πψιεζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο, ην
πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ
Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο
ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο Μ.Λ.Σ. απφ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, ζαλ
Μ.Λ.Σ. ζα ιακβάλεηαη ε εγγπηέξα πηζηνπνηεζείζα Μ.Λ.Σ. ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 10 εκέξεο
πξν ηεο παξαδφζεσο. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη θάζε εβδνκάδα πηλάθην κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο γηα θάζε
εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη γηα θάζε ηχπν θαπζίκνπ πνπ πξνκεζεχεη ζηνλ Γήκν πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ
θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Δηδηθά γηα ηα πγξά θαχζηκα ζα γίλνληαη δεθηέο
πξνζθνξέο θαη κε αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο ρσξίο απηφ λα ππεξβαίλεη ην 5% (Ν. 4257/2014).



Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά είδε (Οκάδα 4) , νη ηηκέο πξνζθνξάο ζα δίλνληαη κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ
ζα εθαξκφδεηαη επί ησλ ελδεηθηηθψλ ηηκψλ αλά είδνο φπσο δίλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο.

Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΗΓΗ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ
έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα νη ζπκκεηέρνληεο ζα
ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηηο ηηκέο αλαθνξάο.
Σαλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο : = 0,775 €/lt
Σαλαθνξάο Βελδίλε Ακφιπβδε : = 1,119 €/lt
Σαλαθνξάο Φπζηθφ Αέξην Κίλεζεο : = 0,075 €/Kwh
Σαλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο : = 0,900 €/lt
Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε πζηεκηθφ Αξηζκφ Α/Α 55865 θαη Αξηζκφ
Γεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2018/S 064-142166.
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηηο 7/5/2018 θαη ψξα 13:00.
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 11/5/2018 θαη ψξα 13:00, κέζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο απφ ηηο :
Α/Α

Πεξηγξαθή Οκάδσλ

Δθηηκψκελν
Πνζφ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ (€)

Δθηηκψκελν
Πνζφ
ΜΔ
ΦΠΑ (€)

1

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ (Πεηξέιαην diesel & Ακφιπβδε βελδίλε)

230.645,15

286.000,00

2

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ (Φπζηθφ Αέξην θίλεζεο)

17.699,10

20.000,00

142.516,13

176.720,00

40.322,58

50.000,00

3.1 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ
3

3.2 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ
3.3 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ Β’ΒΑΘΜΙΑ

4

ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΙΓΗ

ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά,
πλεηαηξηζκνί, Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Οη πξνζθνξέο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην (ΦΠΑ) δειαδή γηα ηελ
Πξνκήζεηα “ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ – ΘΔΡΜΑΝΗ & ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ ” ζην ζχλνιφ ηεο, 8.623,65 επξψ
θαη γηα κέξνο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ησλ νκάδσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ), φπσο
παξαθάησ:
Πνζφ
Δγγπεηηθήο
Δπηζηνιήο
2%

Α/Α

Πεξηγξαθή Οκάδσλ

Δθηηκψκελν
Πνζφ
ΥΧΡΙ
ΦΠΑ (€)

1

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ (Πεηξέιαην diesel & Ακφιπβδε βελδίλε)

230.645,15

4.612,90

2

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ (Φπζηθφ Αέξην θίλεζεο)

17.699,10

353,98

142.516,13

2.850,32

40.322,58

806,45

3.1 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΗΜΟΤ
3

3.2 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ
3.3 ΚΑΤΙΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ Β’ΒΑΘΜΙΑ

4

ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΙΓΗ

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ, ηεο Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηψλ ηνπ
νο
Γήκνπ, 1 φξνθνο επί ηεο Ι. Οδνχ 364 θαη Κάιβνπ, ηει: 2132044879
Η Γηαθήξπμε ηεο πεξίιεςεο, ζα δεκνζηεπηεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζηε δηεχζπλζε
www.egaleo.gr (Γηαγσληζκνί Πξνκεζεηψλ/Έξγσλ)
Κνηλνπνίεζε:
1.Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα)
2.Δκπνξηθφ

»

»

Πεηξαηά (Λνπδνβίθνπ 1, Πεηξαηάο)

3.Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα)
4. Βηνηερληθφ

»

» Πεηξαηά (Καξατζθνπ 111, Πεηξαηάο)

5.Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (Παλεπηζηεκίνπ 44, Αζήλα)
6. Δπαγγεικαηηθφ

»

» Πεηξαηά (Αγ. Κσλ/λνπ 3, Πεηξαηάο)

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1.Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
2.Σκήκα Μειεηψλ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΜΠΙΡΜΠΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

