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Αγία Φωτεινή 12/02/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Αμαρίου, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων έτους 2018
Ο Δήμαρχος Δήμου Αμαρίου
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων έτους 2018, ενδεικτικού συνολικού
προϋπολογισμού 190.244,00 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό % επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου
τιμών υγρών καυσίμων για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ και η δαπάνη της σύμβασης
βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 του Δήμου Αμαρίου.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα υπό προμήθεια είδη ομαδοποιούνται ως εξής:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.Promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 μμ. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται
ηλεκτρονικά .
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά στο
σύνολο ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
έως 31/03/2019, ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού
προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της
υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και από την
διεύθυνση www.amari.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2833340206 κα
Περνιεντάκη Ελένη & 2833340220 κα Μαράκη Αικατερίνη κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον τοπικό τύπο: 24/02/2018.
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