ΑΔΑ: ΨΠΚΟΩΚΨ-5Υ8

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.08 13:34:58
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος: 07-03-2017
Αριθµ. Πρωτ.: 3752

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147Α/8-8-16) σε δηµόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιµής (χαµηλότερη τιµή) η: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ 2018
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.061.608,25 ευρώ (ενός εκατοµµυρίου εξήντα µίας
χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (καθαρή αξία
856.135,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 205.472,56). Η προµήθεια αφορά δύο έτη. Το κόστος θα
αντιµετωπιστεί από τους προϋπολογισµούς των φορέων (∆ήµος, ∆ΕΥΑΑΝ, ΟΚΥ∆ΑΝ, ΠΑΟ∆ΑΝ.
Α΄Βάθµια και Β΄Βάθµια Σχολικές Επιτροπές).
Ειδικά για την προµήθεια υγρών καυσίµων, το κριτήριο κατακύρωσης χαµηλότερης τιµής σηµαίνει
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στις µέσες τιµές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων
του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την Περιοχή ∆ήµου Αγίου Νικολάου. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει
να προσφέρουν για την προµήθεια υγρών καυσίµων ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της κάθε
οµάδας που υποβάλλουν προσφορά. Το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει
το 3% της ως άνω προσδιορισµένης τιµής.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
και στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόµιµα την
παραγωγή, εµπορία ή τη διάθεση των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι
προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εγγραφής τους στα αντίστοιχα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα.
Ειδικά για την προµήθεια υγρών καυσίµων η τροφοδοσία θα γίνεται άµεσα, εντός των ∆ιοικητικών
ορίων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, µε ευθύνη του αναδόχου. Οι όροι παράδοσης περιγράφονται
αναλυτικά στη µελέτη και την διακήρυξη. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να κάνουν ειδική αναφορά στην
περίπτωση στήριξης σε υπεργολάβους ή σε τυχόν συνεργαζόµενα πρατήρια και για τη µορφή που έλαβε η
µεταξύ τους συνεργασία..
Η προµήθεια αφορά βάσει των αριθµών αναφοράς της ονοµατολογίας (CPV) και την αξία των
ζητούµενων προϊόντων, τα εξής:
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C.P.V.

Περιγραφή

09132100-4
09134200-9

Αµόλυβδη Βενζίνη
Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο
Θέρµανσης
Λιπαντικά
Βελτιωτικό
πετρελαίου

09135100-5
09211000-1
24951000-5
Γενικό άθροισµα

Λίτρα
Λίτρα

Ποσότητες
(λιτ) 2017
& 2018
102.000
507.020

Λίτρα

233.280

243.707,62

Λίτρα

1.580

8.952,80

Λίτρα

400

1.041,60

844.280

1.061.608,25

Μον.
Μετρ.

Προϋπολ. ∆απάνη 2017 & 2018 µε ΦΠΑ
(ευρώ)
167.067,43
640.838,80

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προµήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές αρ.
75/15038/2016, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αναλυτικής διακήρυξης αρ.3751/2017.
Κάθε υποψήφιος στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό
προµήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην µε αρ. 75/15038/2016 µελέτη, υπό την προϋπόθεση
ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας.
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµου
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Το κάθε Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής
διαδικασίες δικαιώµατος προαίρεσης (option) κατ’ έτος:
α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες καυσίµων πριν από την εξάντληση
του συµβατικού ποσού το κάθε Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
δικαιώµατος προαίρεσης (option) µονοµερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούµενου είδους, µέχρι την
εξάντληση του ετήσιου συµβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Η σύµβαση της προµήθειας καυσίµων δύναται να παραταθεί και µετά την 31-12-2018, έως και τρείς
µήνες πέραν της λήξης της (έως 31-03-2019), µετά από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων, υπό την
προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του
συµβατικού ποσού έτους 2018 που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισµού
και µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή νέας σύµβασης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµερών, από την εποµένη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και
πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίου Νικολάου
www.dimosagn.gr (στον πίνακα «προκηρύξεις- διαγωνισµοί»), από τις 09-03-2017.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη του διαγωνισµού (συστηµικός αριθµός 29621).
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστηµα: 10-03-2017, ώρα 17:00.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών: 09-04-2017, ώρα 23:55.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, στις 18-04-2017, ώρα 11:00 πµ από την Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
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Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό για λόγους ανωτέρας βίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα,
τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο
διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή
και εφόσον είναι εφικτό αποστέλλεται ενηµέρωση µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
και σε περίπτωση προβληµάτων στο ηλεκτρονικό σύστηµα η ενηµέρωση γίνεται µέσω φαξ ή µήνυµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosagn.gr. Σε περίπτωση
που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Τυχόν
τεχνική αδυναµία λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ θα πρέπει να πιστοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Στο διαγωνισµό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, ενώσεις οικονοµικών φορέων και προσωπικές συµπράξεις που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια προϊόντων. Οι αναθέτουσες
αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις και συµπράξεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή
για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται όµως να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους
ανατεθεί σύµβαση για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Οι ως άνω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr).
Με την προσφορά τους υποβάλλουν τo Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) ως
προκαταρκτικό αποδεικτικό της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των ικανοτήτων τους
και την κάλυψη των όρων συµµετοχής από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής. Μόνον ο
προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή
ως αποδεικτικά στοιχεία. Επισηµαίνεται όµως ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες
σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά ενώ το
δικαίωµα και οι όροι συµµετοχής κρίνονται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Συνεπώς τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική, ενώ φυλλάδια µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Μαζί µε την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συµµετοχής προς το ∆ήµο Αγίου Νικολάου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,1% (ένα τοις χιλίοις), επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ,
δαπάνης των προσφεροµένων ειδών µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Οι προµηθευτές στους οποίους θα
γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, υπέρ του κάθε φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση, για ποσό ίσο µε το πέντε
επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών
που παραλήφθηκε οριστικά κατόπιν γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου
Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα οριζόµενα από τη διακήρυξη του διαγωνισµού (άρθρο 9 περί
εγγυητικών). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και νόµιµες κρατήσεις που θα ισχύουν, µε βάση
τις κείµενες διατάξεις, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του, πλην του ΦΠΑ.
Οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του τµήµατος του
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διαγωνισµού που κατακυρώθηκε σε κάθε προµηθευτή. Την υποχρέωση της δαπάνης για δηµοσίευση, θα
την έχει ο ∆ήµος για τις οµάδες του διαγωνισµού όπου δεν θα υπάρξει ανάθεση.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει
κατόπιν εγκρίσεως τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής σε πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής
του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρησή τους ελέγχεται κατά προτεραιότητα από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές.
Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προµήθεια είδη
βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28410-89923, από το Γραφείο Προµηθειών.
Αποστολή δηµοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 07-03-2017 και έλαβε τον προσωρινό αριθµό αναφοράς 2017-031674 (17-092823-001)
(και διορθωτική 2017-031731 (17-093100-001)).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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