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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 2018-06-13

Δ Η Μ Ο Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. : 12416

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΣ : 1) Εφημερίδα «Βήμα της Πρέβεζας».

2) Εφημερίδα «Η Πρέβεζα».Ταχ. δ/νση : Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα
Ταχ. Κώδικας : 4 8 1  0 0
URL : w w w . d i m o s p r e v e z a s . g r
E-mail : promithies.dimou.prevezas@gmail.com

Πληροφορίες : Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς  Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Σ τ α μ α τ έ λ ο ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς

FAX : 2 6 8 2 3 6 0 6 9 2

ΤΗΛ. : 2 6 8 2 3 6 0 6 8 9
2 6 8 2 3 6 0 6 8 3

Θ Ε Μ Α : Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
2018-2020».

Σ Χ Ε Τ. :

Σας αποστέλλουμε για δημοσίευση στην εφημερίδα σας την αριθ. Πρωτ 12416/13-06-2018 περίληψη διακήρυξης διε-

θνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2018-2020».

Η δημοσίευση θα γίνει μία φορά, στον κατά το δυνατό συντομότερο χρόνο και με τα μικρότερα γραμματικά στοιχεία όπως

ορίζεται την ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ – 2441 Β /2-12-2008): «Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον Τύπο υπηρεσι-

ακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.».

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο όνομα της υπηρεσίας μας (Δήμος Πρέβεζας, ΟΤΑ, ΑΦΜ 0997861879 ΔΟΥ Πρέβεζας) και η

δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Παρακαλούμε για την αποστολή στην έδρα μας του τιμολογίου καθώς και δύο αντιτύπων του φύλλου στο οποίο θα

πραγματοποιηθεί η δημοσίευση.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Μπαΐλης

Ακολουθεί το δημοσιεύσιμο κείμενο :

http://www.dimosprevezas.gr/
mailto:promithies.dimou.prevezas@gmail.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 12416. — Πρέβεζα 13-06-2018.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Πρέβεζας και των ΝΠΔΔ του, για
τα έτη 2018-2020, προϋπολογισμού €1.671.220,47 (με Φ.Π.Α).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 60417 στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 9-7-2018. Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι η
13/07/2018, ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών την 20/07/2018, ώρα 10:00.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Φωτόπουλος Αναστάσιος (προμήθειες) τηλ. 2682360689, Καζούκας Ευάγγελος (φορέας
υλοποίησης) τηλ. 2682024026. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξη
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, για χρονική περίοδο δύο
ετών (2018-2020).
Κωδικοί CPV: —Πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-1. (Προϋπολογιζόμενη ποσότητα 318.800 lt). —Πετρέλαιο κίνησης:
09134100-8. (Προϋπολογιζόμενη ποσότητα 901.358 lt). —Βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4. (Προϋπολογιζόμενη ποσό-
τητα 69.098 lt). —Λιπαντικά (διάφορα): 09211000-1. (Αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης). Κωδι-
κός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL541.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες (Α-Θ) ως εξής: Α – Δήμος Πρέβεζας – καύσιμα- €1.099.458,40. Β –
ΝΕΔΗΚΕΠ – καύσιμα- €34.562,52. Γ – ΔΕΥΑΠ – καύσιμα €114.536,68. Δ Λιμενικό Ταμείο - καύσιμα- €79.998,79. Ε –
Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπ/σης - καύσιμα- €88.288,00. ΣΤ – Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπ/σης - καύσιμα-
€178.361,60. Ζ – Δήμος Πρέβεζας – Λιπαντικά.- €62.034,72. Η – ΔΕΥΑΠ Λιπαντικά. - €5.989,20. Θ – Λιμενικό Τα-
μείο – Λιπαντικά €7.990,56. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: €1.671.220,47. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των
ΝΠΠΔ.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), οι Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις προμη-
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας και που δεν ε-
μπίπτουν στις καταστάσεις τωνπαρ.1 και 2 και των περιπτώσεων α, β, δ, στ, ζ, και θ της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν.4412.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος (επί
ποινή αποκλεισμού).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας & των ΝΠΔΔ αυτού, στους
χώρους που θα υποδεικνύουν οι υπηρεσίες ή στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ανάλογα με το υπό προμήθεια εί-
δος, μέχρι την λήξη της σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή (χαμηλό-
τερη τιμή).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέ-
ντε τοις εκατό (0,5%) επί του καθαρού προϋπολογιζόμενου ποσού. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα-
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Χρη-
ματοδότηση- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται στο 100% της συμβατικής αξίας των ποσοτήτων που
παραδόθηκαν μετά την οριστική παραλαβή τους. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
βαρύνει ανάδοχο ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού του τμήματος του διαγωνισμού που κατακυρώ-
θηκε σε αυτόν. 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 της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικα-
στική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Στοιχεία επικοι-

http://www.promitheus.gov.gr/
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νωνίας ΑΕΠΠ: Λεωφόρος Θηβών αριθ. 196-8, κτίριο «Κεράνης», Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233, τηλέφωνο +30 213
214 12 16, Fax: +30 213 214 12 29, e-mail aepp@aepp-procurement.gr .Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δη-
μοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης την 8-6-2018. Θα αναρτηθεί στο Δια-
δίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» www.diavgia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Παράλληλα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Επίσης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Πρέβεζας: 1) ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 2) Η ΠΡΕ-
ΒΕΖΑ. Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.dimosprevezas.gr.
Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της διακήρυξης 11897/7-6-2018, τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του
Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας).

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Ε. Μπαΐλης

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.diavgia.gov.gr/
http://www.dimosprevezas.gr/

