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ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6683
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου
Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής
Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035
τηλ:2524350101, 2524350100, φαξ:2524022571, email: hassapisc@gmail.com.
2. Κωδικοί CPV: CPV 09135100-5, CPV 09132100-4, CPV 09134100-8, CPV 09111400-4,
CPV 09211000-1
3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων , ελαιολιπαντικών και
συσσωμάτων ξύλου πέλλετ, για το Δήμο Παρανεστίου και των Ν.Π του, για το έτος 2018.
5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
6. Κριτήρια κατακύρωσης : για τα καύσιμα 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 και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006
όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα
ντίζελ, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τα ελαιολιπαντικά και τα
συσσωματώματα ξύλου πέλλετ.
7. Προϋπολογισμός: 166.289,77 ευρώ με ΦΠΑ 24%
8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού
διαγωνισμού είναι: 47665 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η
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29-12-2017 και ώρα 18:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 08/01/2018 και
ώρα 09:00 πμ.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους
ιδίους πόρους του Δήμου και των νομικών προσώπων.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
14. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από
το νόμο εφημερίδες
Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου
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