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Προς:
κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για
την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2016
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 254/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας
πρόκειται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη),
(CPV 09134100-8, 09132100-4) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και κατόπιν της 102/29-062016 απόφασης της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» με την οποία παρέχεται η
σύμφωνη γνώμη της Αρχής, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου
διαγωνισμού που προηγήθηκε .
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:
1. Πετρέλαιο κίνησης (Ομάδα 1), CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης» - 240.000 λίτρα
2. Βενζίνη Αμόλυβδη (Ομάδα 3), CPV 09132100-4, «Βενζίνη αμόλυβδη» - 30.000 λίτρα
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 229.800,00 Ευρώ, (πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α)
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις
προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.
20973/15-04-2016 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε,
προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.
Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω
Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι
τρεις (3) μήνες ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηματικού ποσού που προβλέπονται στην διακήρυξη
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ
20973/15-04-2016 διακήρυξη.

Αναλυτικά τα είδη ανά ποσότητα και ποσό δαπάνης, σύμφωνα με την διακήρυξη, εμφανίζονται ως
ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

Ομάδα 1

Πετρέλαιο
Κίνησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Λίτρα

240.000

0,82 €

196.800,00

Φ.Π.Α. 23%

45.264,00

Σύνολο Ομάδας 1

242.064,00

Το συνολικό ποσό της δαπάνης για την Ομάδα 1 (Πετρέλαιο Κίνησης), δύναται να ανέλθει στο
συνολικό ποσό των 242.064,00 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α)
και
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

Ομάδα 3

Βενζίνη
Αμόλυβδη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

Λίτρα

30.000

1,10 €

33.000,00

Φ.Π.Α. 23%

7.590,00

Σύνολο Ομάδας 3

40.590,00

Το συνολικό ποσό της δαπάνης για την Ομάδα 3 (Βενζίνη Αμόλυβδη), δύναται να ανέλθει στο
συνολικό ποσό των 40.590,00 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α'),
που αφορά «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) από 23% σε 24%
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: Η χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο
θέρμανσης), σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών - του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή
ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Συστημικός Αριθμός: 26253

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 11 Ιουλίου
2016 και ώρα
14:00 μ.μ.

Παρασκευή 29
Ιουλίου 2016 και
ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιος κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου
200.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2074699 – 213.2074755
ΦΑΞ: 210-4633375
e-mail: ptzoulias@keratsini.gr

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Βρεττάκος

