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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271322-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κερατσίνι: Πετρέλαιο και αποστάγματα
2019/S 111-271322
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
GR
Ελευθερίου Βενιζέλου 200
Κερατσίνι
187 56
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας
Τηλέφωνο: +30 2132074699
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ptzou68@gmail.com
Φαξ: +30 2104633375
Κωδικός NUTS: EL307
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.keratsini-drapetsona.gr
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
GR
Ελευθερίου Βενιζέλου 200
Κερατσίνι
187 56
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας
Τηλέφωνο: +30 2132074656
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ptzou68@gmail.com
Φαξ: +30 2132074654
Κωδικός NUTS: EL307
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.keratsini-drapetsona.gr

I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
GR
Ελευθερίου Βενιζέλου 200
Κερατσίνι
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187 56
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας
Τηλέφωνο: +30 2132074656
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ptzou68@gmail.com
Φαξ: +30 2132074654
Κωδικός NUTS: EL307
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.keratsini-drapetsona.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.keratsini-drapetsona.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ.,
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Αριθμός αναφοράς: 21684/10-06-2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις
ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και των Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
τιμής, ανά τμήμα:
α) για τα καύσιμα, 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 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), για τον Νομό Αττικής
(www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 1 % (σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14)·
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β) για τα λιπαντικά, η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 180 348.75 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 1: Πετρέλαιο κίνησης (για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίνεται τμηματικά στις δεξαμενές (ρεζερβουάρ), των οχημάτων - μηχανημάτων
του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο κίνησης (560.000 λίτρα), για τις ανάγκες της λειτουργίας των οχημάτων τού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 644 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 2: Πετρέλαιο θέρμανσης (για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο θέρμανσης (189.000 λίτρα), για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 154 980.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 3: Βενζίνη αμόλυβδη (για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίνεται τμηματικά στις δεξαμενές (ρεζερβουάρ) των οχημάτων - μηχανημάτων του
Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Βενζίνη αμόλυβδη (100.000 λίτρα), για τις ανάγκες λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 132 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 4: Λιπαντικά (για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09210000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική αποθήκη του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Λιπαντικά, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (όπως
περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
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Τα προς προμήθεια είναι τα ακόλουθα:
1) λάδι για κινητήρες πετρελαίου 15W/40·
2) λάδι υδραυλικό N 46·
3) λάδι συνθετικό για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου 20W/50·
4) λάδι συνθετικό για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου 10W/40·
5) λάδι συνθετικό για φορτωτές JCB 15W/40·
6) λάδι μείξης αντικαπνικό για δίχρονους κινητήρες·
7) λάδι για μοτό συνθετικό 15W 50 με πρόσθετα για σασμάν 4Τ·
8) βαλβολίνη GL-4 80W/90·
9) βαλβολίνη GL-5 75W/90·
10) βαλβολίνη 90W JCB·
11) σπρέι καθαρισμού καρμπιρατέρ·
12) σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών·
13) αντισκωριακό σπρέι λαδιού·
14) γράσο λευκό λιθίου σε σπρέι·
15) ad blue·
16) ATF κόκκινο υδραυλικό W 10·
17) γραφιτούχο αντισκουριακό σε σπρέι·
18) αιθέρας σε σπρέι·
19) λάδι 20-50 super D·
20) αντιψυκτικό συμπυκνωμένο·
21) αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12·
22) υγρά φρένων Dot 4·
23) γράσο λιθίου NLGI 3·
24) πάστα καθαρισμού χεριών.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 848.75 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 5: Πετρέλαιο θέρμανσης (για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής).
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολικά κτίρια, που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο θέρμανσης (118.000 λίτρα), για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 760.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Τμήμα 6: Πετρέλαιο θέρμανσης (για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής).
Αριθμός τμήματος: 6
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II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολικά κτίρια, που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο θέρμανσης (118.000 λίτρα), για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη τής Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 760.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση τού συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
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Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Λόγω αδυναμίας του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, η
τμηματική παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.
Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, η μεταφορά και η παράδοση θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε
χώρο που θα ζητείται, κατά περίπτωση, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα:
α) το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου
- Δραπετσώνας, καθώς και των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από τη ζήτησή του·
β) το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίδονται τμηματικά, στις δεξαμενές (ρεζερβουάρ) των
οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίμων του αναδόχου.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/07/2019
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Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/07/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τού Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36 και 37
του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013) και στη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017)
απόφαση τού υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προσφορά για 1 ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 8/2019 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των
ειδών κάθε τμήματος.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
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Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1) και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Ελευθερίου Βενιζέλου 200
Κερατσίνι
187 56
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132074699
Φαξ: +30 2104633375
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://keratsini-drapetsona.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/06/2019

12/06/2019
S111
https://ted.europa.eu/
TED
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