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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 29-08-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:11100

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Προσοτσάνης
Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια
Υγρών Καυσίµων –Ελαιολιπαντικών για το ∆ήµο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018»
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ήµος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200
Προσοτσάνη,τηλ.25222350130,2522350139,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr
texniki@prosotsani.gr,
2. Κωδικός CPV:09134100-8,09132100-4,09135100-5,09211000-1
3. ∆ιαδικασία: Ηλεκτρονικός ∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός
4. Περιγραφή αντικειµένου διαγωνισµού: Προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών για το ∆ήµο
Προσοτσάνης και τα Ν.Π του, για το έτος 2018
5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιµα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης βάσει του «∆ελτίου Πιστοποίησης
Τιµών» που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγων. για το Νοµό ∆ράµας ( Ν.4257/14 άρθρο 63) 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.
7. Προϋπολογισµός: 327.795,66€ (µε τον ΦΠΑ 24%).
8. Υποδιαίρεση της προµήθειας σε τµήµατα( «γραµµές») : Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να
συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή περισσότερες «γραµµές» µε το εκάστοτε
καύσιµο (για την συνολική ποσότητα των λίτρων του έκαστου καυσίµου) όπως εµφανίζονται
αναλυτικά σε πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της εν λόγω προµήθειας, ενώ για τα
Ελαιολιπαντικά απαιτείται προσφορά για το σύνολο της οµάδας.
9:∆ικαιούµενοι 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήµατος ο δε αριθµός συστηµικού διαγωνισµού είναι: 45490.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9-10-2017 και ώρα 20:00 και η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16/10/2017,και ώρα 11:00.
12.Χρηµατοδότηση:Η δαπάνη της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους
του ∆ήµου και του εκάστοτε φορέα (ΝΠ∆∆,ΝΠΙ∆).
13.∆ηµοσιεύσεις:Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), στο site του ∆ήµου www.prosotsani.gr στις προβλεπόµενες από το νόµο
εφηµερίδες, και στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
στην Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η 29-08-2017).

Ο ∆ήµαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

