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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 40η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 30-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 359/2018

ΘΕΜΑ: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1) ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 23383/11-06-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2018»
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 30 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
30947/26-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3)Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Δημήτριο̋ Θωμαϊδη̋ (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋ στη
θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Kωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋, κήρυξε
την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄αριθ. 31276/30-7-2018 έγγραφo
του τμήματο̋ Προμηθειών & Αποθηκων τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν.
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για τα ακόλουθα:

4412/2016 και του

Α) Tην έγκριση του με αρ. πρωτ. 30739/25-07-2018 Πρακτικού Αποσφράγιση̋ Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋
Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1)
Β) Tην έγκριση του με αρ. πρωτ. 31076/27-07-2018 Πρακτικού Αξιολόγηση̋ Οικονομικών Προσφορών τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2)
Γ) Tην ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα στα οποία μειοδότησαν, στον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων τη̋ υπ΄αριθ. 23383/11-06-2018 διακήρυξη̋ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2018»
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
20/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του άρθρου 221
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 248/2018 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 23383/11-06-2018 διακήρυξη̋ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για
τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 578.692,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε του̋ υπ΄ αριθ. 57194
(Καύσιμα) και 57195 (Λιπαντικά) αριθμού̋ συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «18PROC003253124»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
α) Κιοσόγλου Βικτωρία (Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων, με βαθμό Α’),
β) Γρηγοράκου Γεωργία (Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄),
γ) Παρασκευόπουλο̋ Παντελεήμων (Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , με Βαθμό Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 23383/11-06-2018 διακήρυξη, για την «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2018» και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :
Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) με την χρήση διαφορετικού
συστημικού αριθμού για τα καύσιμα και διαφορετικού συστημικού αριθμού για τα λιπαντικά και είχε λάβει του̋
αύξοντε̋ αριθμού̋ (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 57194 (Καύσιμα) και 57195 (Λιπαντικά). Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16/07/2018 και η ημερομηνία
ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 20/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια,
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 57194 που
αφορά την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνηση̋ – πετρέλαιο θέρμανση̋ - βενζίνη αμόλυβδη) και
διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορέ̋ από του̋ παρακάτω προμηθευτέ̋:
Προμηθευτή̋
1
2
3
4

PLUSOIL A.E.
ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE

Ημ/νία & ώρα Υποβολή̋
προσφορά̋
06/07/2018 16:43:36
14/07/2018 10:33:58
12/07/2018 16:53:24
06/07/2018 16:39:00

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
57195 που αφορά την προμήθεια λιπαντικών και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋
από το σύστημα ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από
του̋ παρακάτω προμηθευτέ̋:
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Ημ/νία & ώρα Υποβολή̋
προσφορά̋

Προμηθευτή̋
1
2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.

16/07/2018 10:37:17
16/07/2018 09:58:02

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των
προσφορών. Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι
«Οικονομικέ̋ Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν λάβει, του̋
παρακάτω αναφερόμενου̋ μοναδικού̋ α/α συστήματο̋ :

α/α

Προμηθευτή̋

Α/Α ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
συστήματο̋

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋

1

PLUSOIL A.E.

57194

101829

2

ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

57194

104000

3

Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

57194

104124

57194

103086

57195

104396

57195

100734

4
5
6

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP
SERVICE
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.

Η επιτροπή κατά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋ παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο φάκελο των προσφορών που
υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτέ̋, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 τη̋ διακήρυξη̋.
Ειδικότερα:
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 27781/09-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «PLUSOIL A.E.»

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 29260/16-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 29253/16-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 28174/10-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE»
Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 29472/17-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
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Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντα̋ αριθμό πρωτοκόλλου 29789/18-072018 και παραδόθηκε στην Επιτροπή, ένα̋ φάκελο̋ με τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋: «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»
Συνεπώ̋ και οι έξι (6) προμηθευτέ̋ υπέβαλαν τι̋ προσφορέ̋ του̋ εμπρόθεσμα και νομότυπα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.
Στο άρθρο 1.3 τη̋ διακήρυξη̋ αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ω̋ αυτέ̋ προσδιορίζονται στην υπ΄ αριθ. 5/2018 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητα̋
και Ανακύκλωση̋ του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των
αναφερόμενων ειδών ανά τμήμα.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών
που υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντε̋ οικονομικοί φορεί̋ τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφω̋ και διαπίστωσε
ότι:
1)
Η εταιρεία PLUSOIL A.E., συμμετέχει για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανση̋ όπω̋ περιγράφεται στην
υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου και ειδικότερα για τα ακόλουθα
τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 5
ΤΜΗΜΑ 6

: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋

Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4, 2.2.6
και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.
2)
Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμμετέχει για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανση̋ όπω̋ περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του
Δήμου και ειδικότερα για τα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 5
ΤΜΗΜΑ 6

: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋

Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4, 2.2.6
και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.
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3)
Η εταιρεία Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμμετέχει για την προμήθεια πετρελαίου κίνηση̋ και βενζίνη̋
αμόλυβδη̋ όπω̋ περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του
Δήμου και ειδικότερα για τα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 3

: Πετρέλαιο κίνηση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
: Βενζίνη αμόλυβδη για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋

Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4 και
ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Άδεια λειτουργία̋ πρατηρίου υγρών καυσίμων
4.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνση̋ του πρατηρίου υγρών καυσίμων
καθώ̋ και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων από την έδρα του χώρου
στάθμευση̋ των οχημάτων του Δήμου (Λεωφόρο̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ 17 Κερατσίνι, πρώην Λεωφόρο̋ Σχιστού.
5.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.

4)
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, συμμετέχει για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανση̋ όπω̋ περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου και ειδικότερα για τα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 5
ΤΜΗΜΑ 6

: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋

Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4, 2.2.6
και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.
5)
Η εταιρεία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
συμμετέχει για την προμήθεια λιπαντικών όπω̋ περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋
Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου και ειδικότερα για την ακόλουθη ομάδα:
ΤΜΗΜΑ 4
: Λιπαντικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4, 2.2.7
και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή-παραγωγού.
4.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.
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6)
Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., συμμετέχει για την προμήθεια λιπαντικών όπω̋
περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου και
ειδικότερα για την ακόλουθη ομάδα:
ΤΜΗΜΑ 4
: Λιπαντικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίσθηκαν ηλεκτρονικά και τα οποία είναι απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 τη̋ διακήρυξη̋, είναι τα ακόλουθα:
1.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), κατά το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.9.1 τη̋
διακήρυξη̋, ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιε̋ αρχέ̋ ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ πληροί τα κριτήρια επιλογή̋ του άρθρου 2.2.4, 2.2.7
και ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
3.
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή-παραγωγού.
4.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπ΄αριθ. 05/2018 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋ του Δήμου.

Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι έξι (6)
συμμετέχοντε̋ κατέθεσαν τα δικαιολογητικά όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2.4.2 τη̋ διακήρυξη̋.
Ακολούθω̋, η Επιτροπή αποσφράγισε του̋ φακέλου̋, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο τη̋ υπηρεσία̋,
μονογράφησαν δε και σφραγίσθηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι σε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξή̋:
A)

Η εταιρεία PLUSOIL A.E, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3. Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Β) H εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3. Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Γ) H εταιρεία Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3. Άδεια λειτουργία̋ πρατηρίου υγρών καυσίμων
4.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Δ) H εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
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1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3. Άδεια λιανική̋ εμπορία̋ πωλητή πετρελαίου θέρμανση̋, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
4.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα
Ε) Η εταιρεία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

ΣΤ) Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., προσκόμισε σε ενσφράγιστο φάκελο τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.
Εγγύηση συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 και το άρθρο 2.4.3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
2.
Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 05/2018 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου
3.
Μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ γνωμοδοτεί τα ακόλουθα:
Α) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ PLUSOIL A.E (Τμήματα 2,5,6) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα
από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Β) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε (Τμήματα
2,5,6) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋
απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋
προσφορά̋.
Γ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Τμήματα 1,3) καθώ̋ καλύπτει τα
ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει
στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Δ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE
(Τμήματα 5,6) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά ώστε να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Ε)
Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τμήμα 4) καθώ̋ καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την
σχετική μελέτη δικαιολογητικά και τι̋ τεχνικέ̋ απαιτήσει̋ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,
ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
ΣΤ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (Τμήμα 4) καθώ̋
καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτέ̋ το θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των οικονομικών προσφορών
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στου̋ ενδιαφερόμενου̋, το οποίο
αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ω̋ κατωτέρω:
Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋
1) Κιοσόγλου Βικτωρία
2) Γρηγοράκου Γεωργία
3) Παρασκευόπουλο̋ Παντελεήμων
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
26/07/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του άρθρου 221
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 248/2018 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
προκειμένου να προβεί στην ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 23383/11-06-2018 διακήρυξη̋ με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για
τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2018», συνολικού
προϋπολογισμού 578.692,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε του̋ υπ΄ αριθ. 57194
(Καύσιμα) και 57195 (Λιπαντικά) αριθμού̋ συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «18PROC003253124»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
α) Κιοσόγλου Βικτωρία (Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων, με βαθμό Α’)
β) Γρηγοράκου Γεωργία (Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄),
γ) Παρασκευόπουλο̋ Παντελεήμων (Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , με Βαθμό Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 23383/11-06-2018 διακήρυξη, για την «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2018» και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :
Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) με την χρήση διαφορετικού
συστημικού αριθμού για τα καύσιμα και διαφορετικού συστημικού αριθμού για τα λιπαντικά και είχε λάβει του̋
αύξοντε̋ αριθμού̋ (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 57194 (Καύσιμα) και 57195 (Λιπαντικά). Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16/07/2018 και η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στι̋ 20/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ

Η Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ συνέταξε με το αρ. πρωτ. 30739/25-07-2018 «Πρακτικό
αποσφράγιση̋ – διενέργεια̋ και αξιολόγηση̋ προσφορών» (πρακτικό υπ΄αριθ. 1), σύμφωνα με το οποίο
αποφάσισε τα ακόλουθα:
Α) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ PLUSOIL A.E (Τμήματα 2,5,6) ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Β) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε (Τμήματα
2,5,6) ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Τμήματα 1,3) ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Δ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE
(Τμήματα 5,6) ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋
προσφορά̋.
Ε)
Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τμήμα 4) ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι
την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
ΣΤ) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (Τμήμα 4) ώστε
να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Με το υπ΄ αριθ. 30762/25-07-2018 έγγραφο, η Αναθέτουσα Αρχή ενημέρωσε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του̋
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συμμετέχοντε̋ ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα συνεδρίαση τη̋
Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋.
Η Επιτροπή συνδέθηκε με του̋ ειδικού̋ κωδικού̋ χρηστών, που τη̋ έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξη̋
& Ανταγωνιστικότητα̋, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr και προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
του υπ΄αριθ. συστήματο̋ διαγωνισμού 57194 που αφορά την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνηση̋ –
πετρέλαιο θέρμανση̋ - βενζίνη αμόλυβδη) και ειδικότερα:
A. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ PLUSOIL A.E., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανση̋ (Τμήματα 2, 5, 6) –
Αριθμό̋ προσφορά̋: 101829
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ PLUS OIL A.E., έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 2 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,60 %) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋
εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού.
ΤΜΗΜΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,60 %) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋
εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού.

ΟΜΑΔΑ 6 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,60 %) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋
εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού.

Β. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε, για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανση̋ (Τμήματα 2, 5, 6) – Αριθμό̋ προσφορά̋: 104000
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε, έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 2 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (2,25 %)
στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα
παράδοση̋ αυτού.
ΤΜΗΜΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (2,25 %)
στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα
παράδοση̋ αυτού.
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ΤΜΗΜΑ 6 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (2,25 %)
στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα
παράδοση̋ αυτού.

Γ. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την προμήθεια πετρελαίου κίνηση̋ και βενζίνη̋
αμόλυβδη̋ (Τμήματα 1, 3) – Αριθμό̋ προσφορά̋: 104124
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 1 : Πετρέλαιο κίνηση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ (-1,00 %) στο πετρέλαιο κίνηση̋
επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού.

ΤΜΗΜΑ 3 : Βενζίνη αμόλυβδη για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ (-1,00 %) στη βενζίνη αμόλυβδη
επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού.

Δ. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανση̋ (Τμήματα 5, 6) – Αριθμό̋ προσφορά̋: 103086
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, έχει ω̋
ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,85
%) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα
παράδοση̋ αυτού.
ΤΜΗΜΑ 6 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,85
%) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr), κατά την ημέρα
παράδοση̋ αυτού.
Εν συνεχεία η επιτροπή συνδέθηκε με του̋ ειδικού̋ κωδικού̋ χρηστών, που τη̋ έχουν χορηγηθεί
από το
Υπουργείο Ανάπτυξη̋ & Ανταγωνιστικότητα̋, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr και προέβη στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών του υπ΄αριθ. συστήματο̋ διαγωνισμού 57195 που αφορά την προμήθεια (Λιπαντικών)
και ειδικότερα τι̋ προσφορέ̋ των ακόλουθων εταιρειών:
Ε. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια λιπαντικών (Τμήμα 4)-Αριθμό̋ προσφορά̋: 104396
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Η επιτροπή διενέργεια̋ & αξιολόγηση̋ διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ανέρχεται στο ποσό
των 12.076,30 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΣΤ. Την προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., για την προμήθεια λιπαντικών
(Ομάδα 4) - Αριθμό̋ προσφορά̋: 100734

Η επιτροπή διενέργεια̋ & αξιολόγηση̋ διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 11.482,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλε̋ οι προσφορέ̋ υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 23383/1106-2018 διακήρυξη και συμμορφώνονται ω̋ προ̋ τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπηρεσία̋ καθώ̋ ο διαγωνισμό̋ διενεργείται
με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ και με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση τη̋ τιμή̋ ανά Τμήμα, η οποία θα δοθεί ω̋ εξή̋ (βάση του άρθρου 95 του
Ν.4412/2016)
Α) Για τα καύσιμα, η τιμή προσφορά̋ θα δοθεί με ποσοστό έκπτωση̋ επί τοι̋ εκατό (%) επί τη̋ εκάστοτε
διαμορφούμενη̋, μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ έκαστου είδου̋, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋
(www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοση̋ αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του
είδου̋ (πετρέλαιο κίνηση̋, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανση̋).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωση̋ μπορεί να είναι και αρνητικό χωρί̋ να υπερβαίνει το 1% (σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).
Β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών
Καθώ̋ μέρο̋ των οικονομικών προσφορών, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση̋ και οι τιμέ̋ μονάδο̋,
έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋, οι προσφέροντε̋ έχουν επισυνάψει
στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με
το υπόδειγμα τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ του παραρτήματο̋ Α΄ τη̋ διακήρυξη̋, σε μορφή pdf
Η Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ καθώ̋ διαπίστωσε στην οικονομική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε απόκλιση στο άθροισμα των επιμέρου̋ τιμών του συνημμένου εντύπου pdf,
οφειλόμενο στην ανάπτυξη των δεκαδικών ψηφίων των τιμών μονάδα̋, απέστειλε το υπ΄αριθ. 30993/26-07-2018
έγγραφο προ̋ την εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, ζητώντα̋ την διόρθωση τη̋ ανωτέρω απόκλιση̋ καθώ̋ αυτή οφειλόταν, σε πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα.
Στην συνέχεια στι̋ 27/07/2018 η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε απέστειλε μέσω του
συστήματο̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, νέο έντυπο οικονομική̋ προσφορά̋ στο οποίο οι τιμέ̋ αποτυπώνονται με
τέσσερα δεκαδικά ψηφία και η οποία είναι ακριβώ̋ ίδια με την οικονομική προσφορά του συστήματο̋.
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών προέκυψαν τα ακόλουθα
αποτελέσματα:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1)
Την οικονομικότερη προσφορά κατάθεσε η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , η οποία έχει ω̋
ακολούθω̋:
Η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋, μείον ένα τοι̋ εκατό, (-1,00 %)
στο πετρέλαιο κίνηση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋
αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr)
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ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (ΤΜΗΜΑ 3)
Την οικονομικότερη προσφορά κατάθεσε η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , η οποία έχει ω̋
ακολούθω̋:
Η εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋, μείον ένα τοι̋ εκατό,
(-1,00
%) στην βενζίνη αμόλυβδη επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων,
όπω̋ αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Τμήμα 2)
Την οικονομικότερη προσφορά κατέθεσε η εταιρεία PLUS OIL A.E. , η οποία έχει ω̋ ακολούθω̋:
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,60 %) στο πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋
εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋ αυτή καθορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Τμήματα 5, 6)
Την οικονομικότερη προσφορά κατέθεσε η επιχείρηση ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, η
οποία έχει ω̋ ακολούθω̋:
Η επιχείρηση ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,85 %) στο
πετρέλαιο θέρμανση̋ επί τη̋ εκάστοτε μέση̋ λιανική̋ τιμή̋ πώληση̋ την ημέρα παράδοση̋ των καυσίμων, όπω̋
αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και
Ανταγωνιστικότητα̋ (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττική̋ (www.efpolis.gr)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 4)
Την οικονομικότερη προσφορά κατέθεσε η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., έναντι του
ποσού των 11.482,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Ειδικότερα τα είδη παρουσιάζονται ω̋ ακολούθω̋:

ΤΜΗΜΑ

Α/Α

1

2
Τμήμα
4

3

4

ΕΙΔΟΣ
Λάδι συνθετικό
15W/40 για κινητήρε̋
πετρελαίου,
Συσκευασία σε δοχεία
Λάδι υδραυλικό N 46
Συσκευασία σε Βαρέλι
205 λίτρων
Λάδι συνθετικό 20W50
για κινητήρε̋
βενζίνη̋, πετρελαίου,
Συσκευασία σε
δοχεία
20 λίτρων
Λάδι
συνθετικό
10W40
για κινητήρε̋
βενζίνη̋, πετρελαίου
και υγραερίου,
Συσκευασία σε δοχεία

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

Λίτρα

200

2,7170

543,40

Λίτρα

1.435

1,2350

1.772,23

Λίτρα

160

2,3465

375,44

Λίτρα

220

4,8165

1.059,63
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5

6

Τμήμα
4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Λάδι 20W/50 super
για κινητήρε̋
πετρελαίου,
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Λάδι συνθετικό
15W/40 για φορτωτέ̋
JCB, Συσκευασία σε
δοχεία των 20 λίτρων
Λάδι μίξη̋ αντικαπνικό
για δίχρονου̋
κινητήρε̋, Συσκευασία
σε δοχεία 1 λίτρου
Λάδι για μοτό
συνθετικό 15W 50 με
πρόσθετα για σασμάν
4Τ
Λάδι για κινητήρε̋
βενζίνη̋ SAE 30
Συσκευασία σε δοχείο
Βαλβολίνη GL-4
80W/90
Συσκευασία σε δοχεία
Βαλβολίνη GL-5
75W/90
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Βαλβολίνη 90W JCB
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Σπρέι καθαρισμού
καρμπιρατέρ
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
Σπρέι καθαρισμού
ηλεκτρικών επαφών
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
Αντισκωριακό σπρέι
λαδιού
Συσκευασία σε κιβώτια
Γράσο λευκό λιθίου σε
σπρέι
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
AD BLUΕ
Συσκευασία σε
βαρέλια 210 λίτρων
ATF κόκκινο
υδραυλικό W 10 20 L
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Γραφιτούχο
αντισκουριακό σπρέι
Συσκευασία σε
Κιβώτια με 12 τεμάχια
Αιθέρα̋ σπρέι
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400 ml

Λίτρα

140

3,9900

558,60

Λίτρα

200

6,1750

1.235,00

Λίτρα

50

3,3250

166,25

Λίτρα

50

6,6500

332,50

Λίτρα

60

5,7000

342,00

Λίτρα

100

2,0900

209,00

Λίτρα

100

6,0515

605,15

Λίτρα

60

5,7000

342,00

Κιβώτια

10

35,5300

355,30

Κιβώτια

5

39,9000

199,50

Κιβώτια

10

28,5000

285,00

Κιβώτια

10

38,4750

384,75

Λίτρα

2.100

0,7600

1.596,00

Λίτρα

100

5,2250

522,50

κιβώτιο

10

39,9000

399,00

Κιβώτιο

5

39,9000

199,50

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

11.482,75
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Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.755.86
14.238,61

Η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 23383/11-06-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τι̋ υποβληθείσε̋ προσφορέ̋
3. τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016
4. το με αρ. πρωτ. 30739/25-07-2018 πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ Προσφορών
(πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1)
Προτείνει προ̋ τα Μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 και
το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα ακόλουθα:
Α) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 800630706), οδό̋ Λ. Αθηνών 392 ΤΚ 12462
Χαϊδάρι τηλ. 2105322433 φαξ 2105322433 ω̋ προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2018, καθώ̋ το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση̋ είναι εντό̋ των τιμών που ορίζεται στην διακήρυξη και είναι ανάλογο με αυτό
που δίνεται σε αντίστοιχου̋ διαγωνισμού̋ του Δημοσίου, για τα τμήματα στα οποία μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνηση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ -1,00 %
Ποσότητα καυσίμων: 240.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 256.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΤΜΗΜΑ 3 Βενζίνη αμόλυβδη για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ -1,00 %
Ποσότητα καυσίμων: 35.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 43.750,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Β) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ PLUS OIL A.E. (ΑΦΜ: 998117991), οδό̋ Δεύτερη 25 (ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ΤΚ
13341 τηλ. 216-8008000 ω̋ προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τι̋
ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2018, καθώ̋ προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωση̋, για το τμήμα στο οποίο μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,60 %
Ποσότητα καυσίμων: 84.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 66.360,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Γ) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE (ΑΦΜ: 121161198), οδό̋
Γ. Γεννηματά 19 ΤΚ 16562 Γλυφάδα τηλ. 2109637000 φαξ 2109609369 ω̋ προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για
το έτο̋ 2018, καθώ̋ προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋, για τα τμήματα στα οποία μειοδότησε, ω̋
ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 5 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,85 %
Ποσότητα καυσίμων: 61.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 48.190,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
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ΤΜΗΜΑ 6 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,85 %
Ποσότητα καυσίμων: 50.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 39.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

Δ) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
(ΑΦΜ: 095368953), οδό̋
Μοναστηρίου 212, Μενεμένη, ΤΚ 54628 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-511655 φαξ 2310-521415 ω̋ προσωρινού
αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και
των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2018, καθώ̋ η προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά, για το τμήμα στο οποίο
μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:

ΤΜΗΜΑ 4

Λιπαντικά
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ποσού : 11.482,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στου̋ ενδιαφερόμενου̋ μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ω̋ κατωτέρω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Κιοσόγλου Βικτωρία
2) Γρηγοράκου Γεωργία
3) Παρασκευόπουλο̋ Παντελεήμων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016
3.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4.Το υπ’ αριθ. 30739/25-07-2018 Πρακτικό Aποσφράγιση̋ - Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
(Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1) και το υπ’ αριθ. 31076/27-07-2018 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Οικονομικών Προσφορών τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2)
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το
ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
A) Το υπ’ αριθ. 30739/25-07-2018 Πρακτικό Αποσφράγιση̋-Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋
Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 1)
Β) Το υπ’ αριθ. 31076/27-07-2018 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Οικονομικών Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
(Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2)
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Γ) Αναδεικνύει την εταιρεία E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 800630706), οδό̋ Λ. Αθηνών 392 ΤΚ 12462 Χαϊδάρι
τηλ. 2105322433 φαξ 2105322433 ω̋ προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για
τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2018, καθώ̋ το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωση̋ είναι εντό̋ των τιμών που ορίζεται στην διακήρυξη και είναι ανάλογο με αυτό που δίνεται σε
αντίστοιχου̋ διαγωνισμού̋ του Δημοσίου, για τα τμήματα στα οποία μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνηση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ -1,00 %
Ποσότητα καυσίμων: 240.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 256.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΤΜΗΜΑ 3 Βενζίνη αμόλυβδη για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Αρνητικό ποσοστό έκπτωση̋ -1,00 %
Ποσότητα καυσίμων: 35.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 43.750,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Δ) Αναδεικνύει την εταιρεία PLUS OIL A.E. (ΑΦΜ: 998117991), οδό̋ Δεύτερη 25 (ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ΤΚ 13341
τηλ. 216-8008000 ω̋ προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2018, καθώ̋ προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωση̋, για το τμήμα στο οποίο μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,60 %
Ποσότητα καυσίμων: 84.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 66.360,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Γ) Αναδεικνύει την εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE (ΑΦΜ: 121161198), οδό̋ Γ.
Γεννηματά 19 ΤΚ 16562 Γλυφάδα τηλ. 2109637000 φαξ 2109609369 ω̋ προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋
2018, καθώ̋ προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋, για τα τμήματα στα οποία μειοδότησε, ω̋
ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 5 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,85 %
Ποσότητα καυσίμων: 61.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 48.190,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

ΤΜΗΜΑ 6 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,85 %
Ποσότητα καυσίμων: 50.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 39.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Δ) Αναδεικνύει την εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. (ΑΦΜ: 095368953), οδό̋ Μοναστηρίου
212, Μενεμένη, ΤΚ 54628 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-511655 φαξ 2310-521415 ω̋ προσωρινό ανάδοχο του
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ.
για το έτο̋ 2018, καθώ̋ η προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά, για το τμήμα στο οποίο μειοδότησε, ω̋
ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ 4

Λιπαντικά
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Έναντι του ποσού : 11.482,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα,
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ΤΜΗΜΑ

Τμήμα
4

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Λάδι συνθετικό
15W/40 για κινητήρε̋
πετρελαίου,
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων

Λίτρα

200

2,7170

543,40

2

Λάδι υδραυλικό N 46
Συσκευασία σε Βαρέλι
205 λίτρων

Λίτρα

1.435

1,2350

1.772,23

3

Λάδι συνθετικό 20W50
για κινητήρε̋
βενζίνη̋, πετρελαίου,
Συσκευασία σε
δοχεία 20 λίτρων

Λίτρα

160

2,3465

375,44

4

Λάδι συνθετικό 10W40
για κινητήρε̋
βενζίνη̋, πετρελαίου
και υγραερίου,
Συσκευασία σε δοχεία
των 4 λίτρων

Λίτρα

220

4,8165

1.059,63

5

Λάδι 20W/50 super
για κινητήρε̋
πετρελαίου,
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων

Λίτρα

140

3,9900

558,60

Λίτρα

200

6,1750

1.235,00

Λίτρα

50

3,3250

166,25

Λίτρα

50

6,6500

332,50

Λίτρα

60

5,7000

342,00

Λίτρα

100

2,0900

209,00

Λίτρα

100

6,0515

605,15

Λίτρα

60

5,7000

342,00

6

7

8

9

10

11

12

Λάδι συνθετικό
15W/40 για φορτωτέ̋
JCB, Συσκευασία σε
δοχεία των 20 λίτρων
Λάδι μίξη̋ αντικαπνικό
για δίχρονου̋
κινητήρε̋, Συσκευασία
σε δοχεία 1 λίτρου
Λάδι για μοτό
συνθετικό 15W 50 με
πρόσθετα για σασμάν
4Τ
Συσκευασία δοχεία 1
λίτρου
Λάδι για κινητήρε̋
βενζίνη̋ SAE 30
Συσκευασία σε δοχείο
του 1 λίτρου
Βαλβολίνη GL-4
80W/90
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Βαλβολίνη GL-5
75W/90
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Βαλβολίνη 90W JCB
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩ
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Σπρέι καθαρισμού
καρμπιρατέρ
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400ml
Σπρέι καθαρισμού
ηλεκτρικών επαφών
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400ml

Κιβώτια

10

35,5300

355,30

Κιβώτια

5

39,9000

199,50

15

Αντισκωριακό σπρέι
λαδιού
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400ml

Κιβώτια

10

28,5000

285,00

16

Γράσο λευκό λιθίου σε
σπρέι
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400ml

Κιβώτια

10

38,4750

384,75

17

AD BLUΕ
Συσκευασία σε
βαρέλια 210 λίτρων

Λίτρα

2.100

0,7600

1.596,00

Λίτρα

100

5,2250

522,50

κιβώτιο

10

39,9000

399,00

Κιβώτιο

5

39,9000

199,50

13

14

18

19

20

ATF κόκκινο
υδραυλικό W 10 20 L
Συσκευασία σε δοχεία
των 20 λίτρων
Γραφιτούχο
αντισκουριακό σπρέι
Συσκευασία σε
Κιβώτια με 12 τεμάχια
των 400 ml
Αιθέρα̋ σπρέι
Συσκευασία σε κιβώτια
με 12 τεμάχια των
400 ml

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.482,75
2.755.86
14.238,61

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (359)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 31-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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