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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 50η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 11-9-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ.2) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 11 του μηνό̋ Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
τη με αριθ. πρωτ: 47070/7-9-2017 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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό
μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (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 1o θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ.: 47731/11-92017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για τα ακόλουθα:
Α) Tην έγκριση του με αρ. πρωτ. 47650/11-09-2017 Πρακτικού Αποσφράγιση̋ & Αξιολόγηση̋
Οικονομικών Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2) και
Β) Tην ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, του διεθνού̋ ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού τη̋ υπ΄αριθ. 32228/12-06-2017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνού̋ διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
και των Ν.Π.Δ.Δ., για το έτο̋ 2017»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
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Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
07/09/2017 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. 232/2017 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 32228/12-06-2017 διακήρυξη̋ με τίτλο
«Προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ.,
έτου̋ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 521.953,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 42768 αριθμό συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ
«17PROC006314980»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
α) Κιοσόγλου Βικτωρία (Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων, με βαθμό Α’)
β) Βασιλόπουλο̋ Ιωάννη̋ (Κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων-Μηχανικών, Βαθμό̋ Α΄)
γ) Γρηγοράκου Γεωργία (Κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Βαθμό̋ Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 32228/12-06-2017 διακήρυξη, για την «Προμήθεια
καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ., έτου̋ 2017»
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) και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 42768. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολή̋ των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 18/07/2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋
αποσφράγιση̋ των προσφορών πραγματοποιήθηκε στι̋ 24/07/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι προμηθευτέ̋ για τι̋ κάτωθι ομάδε̋:
Προμηθευτή̋
1

PLUS OIL A.E.

2

E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3

Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε.

4

ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ Α.Ε.
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE

5

Ομάδε̋
2,4,5
1,3
2,4,5
1
2,4,5

Η επιτροπή διενέργεια̋ και αξιολόγηση̋ συνέταξε με το αρ. πρωτ. 41772/28-07-2017 «Πρακτικό
Αποσφράγιση̋ – Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ Προσφορών» (πρακτικό υπ΄αριθ. 1) το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 324/2017 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα με την οποία αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
A) O αποκλεισμό̋ από την συνέχιση τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ τη̋ εταιρεία̋ ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ ΦΩΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ Α.Ε., για του̋ λόγου̋ που αναπτύχθηκαν στην ανωτέρω απόφαση.
Β) Η αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ PLUS OIL Α.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Γ) Η αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Δ) Η αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Ε) Η αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE ώστε να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Κατά τη̋ υπ΄ αριθ. 324/2017 Απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋,
ασκήθηκε από την εταιρεία ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ Α.Ε., προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με
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τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3886/2010.
Η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή εξετάσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ η οποία έλαβε την υπ΄ αριθ. 350/2017 απόφαση, σύμφωνα με την οποία η υποβληθείσα
προδικαστική προσφυγή, απορρίφθηκε για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται στην απόφαση.
Η υπ΄ αριθ. 350/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κοινοποιήθηκε στι̋ 30/08/2017, από τον
αρμόδιο χειριστή του ΕΣΗΔΗΣ, στην εταιρεία ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ
ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ Α.Ε.
Σήμερα, μετά την αποστολή ειδική̋ πρόσκληση̋ στι̋ 05/09/2017 μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην οποία ορίζεται
η ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, η προσφορά των οποίων έγινε
δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο.
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα
διαπιστευτήρια τη̋ (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 42768. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που
διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε
ειδική φόρμα του συστήματο̋ τα διαπιστευτήρια του̋ (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβαση̋), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋. Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία
(καταχώρηση̋ στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλο̋ τη̋ επιτροπή̋), οι προσφορέ̋
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελο̋ «οικονομική προσφορά».
A. Tη̋ εταιρεία̋ PLUS OIL A.E., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανση̋ (Ομάδε̋ 2, 4, 5) – Αριθμό̋
προσφορά̋: 69789
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ PLUS OIL A.E., έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 2 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,30 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 4 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,30 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία PLUS OIL A.E. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (4,30 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
B. Tη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την προμήθεια πετρελαίου κίνηση̋ και βενζίνη̋ αμόλυβδη̋
(Ομάδε̋ 1, 3) – Αριθμό̋ προσφορά̋: 70118
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ E. ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 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
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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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
Γ. Tη̋ εταιρεία̋ Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανση̋ (Ομάδε̋ 2, 4, 5) – Αριθμό̋
προσφορά̋: 70134
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε., έχει ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 2: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (0,50 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 4: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (0,50 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε. προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋ (0,50 %) 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 και
που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
Δ. Tη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανση̋ (Ομάδε̋ 2, 4, 5) – Αριθμό̋ προσφορά̋: 70162
Η οικονομική Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE, έχει ω̋
ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 2: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋
(4,80 %) 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδου̋.
ΟΜΑΔΑ 4 : Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋
(4,80 %) 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
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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.
ΟΜΑΔΑ 5: Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋
(4,80 %) 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδου̋.
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλε̋ οι προσφορέ̋ υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 τη̋ υπ΄
αριθ. 32228/12-06-2017 διακήρυξη̋ και συμμορφώνονται ω̋ προ̋ τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ υπηρεσία̋ καθώ̋ ο
διαγωνισμό̋ διενεργείται με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ και με κριτήριο κατακύρωση̋ τη χαμηλότερη τιμή, η
οποία θα δοθεί ω̋ εξή̋:
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).
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
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών προέκυψε ότι
οικονομικότερε̋ προσφορέ̋, ανά ομάδα καυσίμων, κατέθεσαν οι ακόλουθοι προμηθευτέ̋:

τι̋

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 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), κατά την
ημέρα παράδοση̋ αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (ΟΜΑΔΑ 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), κατά την
ημέρα παράδοση̋ αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 2, ΟΜΑΔΑ 4, ΟΜΑΔΑ 5)
Την οικονομικότερη προσφορά κατάθεσε η εταιρεία του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
– GHP SERVICE , η οποία έχει ω̋ ακολούθω̋:
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Η εταιρεία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - GHP SERVICE προσφέρει θετικό ποσοστό έκπτωση̋,
τέσσερα κόμμα ογδόντα τοι̋ εκατό, (4,80 %) 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδου̋.
Η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 32228/12-06-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τι̋ υποβληθείσε̋ προσφορέ̋
3. τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016
4. το με αρ. πρωτ. 41772/28-07-2017 πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ Προσφορών
(πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1)
5. Την υπ΄ αριθ. 324/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
6. Την υπ΄ αριθ. 350/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
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
2017, καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ ενώ 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 τι̋
ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 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: 240.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 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: 30.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού: 35.400,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Β) 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 2017, καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι σύμφωνη με
του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωση̋, για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
Ποσότητα καυσίμων: 75.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 57.750,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 4 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
Ποσότητα καυσίμων: 62.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 47.740,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 5 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
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Ποσότητα καυσίμων: 52.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 40.040,00 ευρώ (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. Βασιλόπουλο̋ Ιωάννη̋, 3.
Γρηγοράκου Γεωργία
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
Το προαναφερθέν έγγραφο
Την υπ’ αριθ. 32228/12-06-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
Τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016
Το με αρ. πρωτ. 41772/28-07-2017 πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋
Προσφορών (πρακτικό υπ΄ αριθμ. 1)
5. Την υπ΄ αριθ. 324/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
6. Την υπ΄ αριθ. 350/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
1.
2.
3.
4.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋ έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 47650/11-09-2017 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ & Αξιολόγηση̋ Οικονομικών
Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 2) και
2) Αναδεικνύει του̋ προσωρινού̋ αναδόχου̋ σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, του διεθνού̋ ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού τη̋ υπ΄αριθ. 32228/12-06-2017 διακήρυξη̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνού̋ διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
και των Ν.Π.Δ.Δ., για το έτο̋ 2017», ω̋ εξή̋:
Α) Αναδεικνύει την εταιρεία 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
2017, καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ ενώ 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 τι̋
ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ 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: 240.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 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: 30.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού: 35.400,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
Β) Αναδεικνύει την εταιρεία 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 ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτο̋ 2017, καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋
τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση̋, για τι̋
ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
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ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
Ποσότητα καυσίμων: 75.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 57.750,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 4 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πρωτοβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
Ποσότητα καυσίμων: 62.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 47.740,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)
ΟΜΑΔΑ 5 Πετρέλαιο θέρμανση̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δευτεροβάθμια̋ Σχολική̋ Επιτροπή̋
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Θετικό ποσοστό έκπτωση̋ 4,80 %
Ποσότητα καυσίμων: 52.000 λίτρα
Έω̋ του συνολικού ποσού : 40.040,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (362).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 12-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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