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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Σκόπελος, 01/ 07/2020
Αρ. Πρωτ. : 3982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκοπέλου»

Ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Σκοπέλου», προϋπολογισμού 126.576,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο:
156.954,74 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Αυτή καθορίζεται:
α) για τα υγρά καύσιμα, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησής τους στην περιοχή των
Σποράδων, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και μέσω της
Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων.
β) για τα λιπαντικά και χημικά πρόσθετα, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο συνολικός
ενδεικτικός προϋπολογισμός ήτοι ποσού 156.954,74 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν είτε μια
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της
προμήθειας, σύμφωνα με τα τμήματα που προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
αριθμ. 17/2020 σχετικής μελέτης και στην αριθμ. 3981/2020 σχετική διακήρυξη. Η προσφορά, επί
ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που
συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ημερομηνία

έναρξης

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

η

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 2α Ιουλίου 2020 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα
09:00.
Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 23:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το
ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθ. 72 παρα.1α του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των
προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σκοπέλου (πληρ.: Αικατερίνη
Χρυσάνθη- τηλ.: 2424350119).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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