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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017-2018
Ο Δήμαρχος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έχοντας υπόψη την 55/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπή προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορωνου και των
Νομικών του προσώπων για 12 μήνες ,αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 –
2018,προϋπολογισμού 204.383,22€ με το ΦΠΑ
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΒΡΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Ταχυδρομικός Κωδικός 73007 Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο- 2825340327 Φαξ 28250-51211 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tsapaki@apokoronas.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΠΑΚΗ Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.apokoronas.gr
• Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
,καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση πλατφορμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος
• Κωδικός CPV:
Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8, Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων: 09132100-4, Πετρέλαιο
θέρμανσης κτιρίων 09135100-5 λιπαντικά 09211000-1
• Κωδικός ΝUTS GR 434
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβαση
Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμου Αποκορωνου , για τις ανάγκες του
Δήμου και των νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους
προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας
ξεχωριστά
α/α

1
2

ΦΟΡΕΑΣ

Δήμος Αποκορωνου
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου
ΚΕΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
για 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%
163997,22 €
5000,00 €
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3
4
5

Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου
Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αποκορώνου
Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. -ΟΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

26.000,00 €
8000,00 €
1386,00€
204.383,22€

• Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
• Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:
1. 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 Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
• Υποδιαίρεση σε τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :
Φορέας Προμήθειας: Δήμος Αποκορώνου
Τμήμα 1: Δήμος Αποκορωνου- Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6451,61 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1548,39 €, σύνολο
8000,00 €
Τμήμα 2: Δήμος Αποκορωνου- Λιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4493,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1078,32€, σύνολο
5571,32€
Τμήμα 3: Δήμος Αποκορωνου- Πετρέλαιο κίνησης .
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 89769,35€, πλέον Φ.Π.Α. 24%:21544,65 €, σύνολο
111.314,00€
Τμήμα 4: Δήμος Αποκορωνου- Βενζίνη αμόλυβδη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 31541,85 €, πλέον Φ.Π.Α.24%: 7570,05€ σύνολο
39111,90€
Φορέας Προμήθειας: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αποκορώνου
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Τμήμα 5: Ενιαία Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 20.967,74 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% :5032,26 €, σύνολο
26.000,00 €.
Φορέας Προμήθειας: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αποκορώνου
Τμήμα 6 : Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.451.61€, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 1548,39 €, σύνολο
8.000,00 €
Φορέας Προμήθειας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου
Τμήμα 7: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου – Πετρέλαιο θέρμανσης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.419,35 €, πλέον Φ.Π.Α 24%:580,65 €, σύνολο
3000,00 €.
Τμήμα 8: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου -Βενζίνη αμόλυβδη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.129,03 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 270,97€, σύνολο 1400,00€.
Τμήμα 9: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου –Πετρέλαιο κίνησης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 483,87 €, πλέον Φ.Π.Α 24% 116,13€, σύνολο 600,00€.
Φορέας Προμήθειας: ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ
Τμήμα 10: ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ - Πετρέλαιο κίνησης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1117,74 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 268,26 €, σύνολο
1386,00 €.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε
μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες από
τα τμήματα της παραπάνω προμήθειας. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να
καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες του κάθε τμήματος που συμμετέχει.
• Κριτήριο ανάθεσης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 173/90 (ΦΕΚ
62/10.04.1990 τεύχος Α΄) Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) ,και για τα
ελαιολιπαντικα η χαμηλότερη τιμή .
• Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την
16 / 05 / 2017 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 16/5/2017,
ημέρα Τρίτη Και η ώρα έναρξης η 11:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η
08/06/2017 και η ώρα λήξης 15:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει
η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
• Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται
• Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.
• Χρηματοδότηση
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6641.001 15-6641.001 20-6641.001 25-6641.001 256642.001 25-6644.001 30-6641.001 35-6644 30-6641.003 του Δήμο Αποκορωνου .
Η δαπάνη της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου (ΚΕΔΑ) θα βαρύνει τους ΚΑ 106643.001 10-6641.001 καλυφτεί από τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς , η δαπάνη της
Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. –ΟΤΑ θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό της
Αποκορωνας Αναπτυξιακή και τα Νομικά Πρόσωπα Α’ Βαθμια Σχολική Επιτροπή , και Β
Βαθμια Σχολική Επιτροπή από τους προϋπολογισμούς τους .
Σχετικές η υπ’ αριθ. 51/2017 & ΩΞΕ5ΩΨΤ-Γ6Χ ΑΔΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου
της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-398 Α-399 Α-401 Α-402 Α-403 Α-404 Α-405 Α-406 Α-407 Α408 Α-409
Σχετικές η υπ’ αριθ. 13/2017 & ΑΔΑ Ω0ΧΙΟΚΑΞ-Ω75 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΑ για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-30 Α-29
• Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
• Απαιτούμενες εγγυήσεις
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμέτοχη στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ,που ανέρχεται στο ποσοστό του 2%.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ π. 1 β) του Ν.. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή ή
της σύμβασης.
• Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της ρ Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr
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Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας, στη
διεύθυνση (URL) : www.apokoronas .gr
• Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
http://www.promitheus.gov.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ) Περεταίρω πληροφορίες, πλήρη και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης είναι
διαθέσιμες από: www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμος www.apokoronas.gr
Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

