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Πρόσκληση  για  συμμετοχή  στη  διαδικασία  της  ηλεκτρονικής

διαπραγμάτευσης  για  την  ανάδειξη  προµηθευτή   της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τον Δήµο Αποκορωνου .

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 305/2015 (Α∆Α:ΩΒΦΧΩΨΤ-ΔΛΣ )
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος µας πρόκειται να προβεί στην
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων για τον ∆ήµο Αποκορώνου  (CPV 09134100,
09132100, 09135100), για χρονικό διάστηµα ενός έτους  µε τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης,  χωρίς  δηµοσίευση  προκήρυξης  και  χωρίς  τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης του άγονου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού
που προηγήθηκε .

Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:
1. Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09134100 – (73.584 λίτρα)
2. Βενζίνη Αµόλυβδη, CPV 09132100, - (10.949 λίτρα )

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται  στο ποσόν
των  114.183,10 €  µε Φ.Π.Α. 

Προκειµένου να συµµετέχετε στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα
πρέπει  να  υποβάλλετε  τις  προσφορές  σας  ηλεκτρονικά  µε  χρήση  της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και στην
υπ’ αριθ. πρωτ. 9463/13-07-2015 διακήρυξη .

Όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα καλύπτει το 2%
(δύο επί τοις εκατό) της συνολικής δαπάνης προ Φ.Π.Α.

Οι  προσφορές πρέπει  να  υποβληθούν ηλεκτρονικά  σύµφωνα µε  τα
οριζόµενα στην διακήρυξη του ∆ηµάρχου.

Αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος, φορέα υλοποίησης και υπηρεσία,
έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη 

Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός:  92.831,79€,  πλέον  Φ.Π.Α.  23%:  21.351,31 €,  σύνολο

114.183,10€.

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
73584

4
77.699,92

ΣΥΝΟΛΟ 77.699,92

ΦΠΑ 23% 17.870,98

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 95.570,90
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ΑΔΑ: ΩΤΩΓΩΨΤ-Ζ2Ρ



Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 10.949 15.131,87

ΣΥΝΟΛΟ 15.131,87

ΦΠΑ 23% 3.480,33

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.612,20

Κριτήριο  ανάθεσης  της  προµήθειας: για  τα  υγρά  καύσιμα,  τη
χαμηλότερη  τιμή  που  προκύπτει  από  το  προσφερόμενο  μεγαλύτερο  ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων όπως αυτή προσδιορίζεται
από  το  Τμήμα  Εμπορίου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης,  Περιφερειακής  Ενότητας
Χανίων 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

14/10/2015 19/10/2015 και ώρα
07:00

22/10/2015 και ωρα
15:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες  χρονοσήµανσης  σύµφωνα  µε  τα   οριζόµενα  στην  παρ.3  του
άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013

«Τεχνικές  λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  πληροφορηθούν  σχετικά  µε  την
ανωτέρω  προµήθεια  από  το  Γραφείο  Κίνησης   του  ∆ήµου  Ταχ.  ∆/νση:
Καλύβες  Αποκορώνου   ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2825340521  &  ,  ΦΑΞ:
2825340518, e-mail:
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