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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Κυπαρισσία 25/2/2019
Αριθ. Πρωτ . 2669
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά ομάδα για τις ομάδες 1,2,3,5 και ανά τμήμα /ανά ομάδα για την ομάδα 4, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016( ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’), η προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 - 2020» συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 415.539,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα
των ειδών του Παραρτήματος Ι της αριθμ.2161/25-02-2019 Διακήρυξης.
1.: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) Δήμου
Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων . Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε ΤΡΕΙΣ (3) ομάδες
ειδών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους .

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ–ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ -Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

338.294,32 €

Φορέας Κοιν. Προσ --ΑλληλεγγύηςΑθλητισμού

15.412,64 €

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

4.935,01 €

Α/ΘΜΙΑ

33.709,03 €

Β/ΘΜΙΑ

23.188,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

415.539,00 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής :
 ανά ομάδα για τα καύσιμα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της
παράδοσης ,όπως αυτές ορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Μεσσηνίας όπως ισχύει
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία(άρθρο 63 του Ν.4257/2014).
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή
περισσότερες από τις ομάδες για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και όχι για τα επιμέρους
τμήματα των υπό προμήθεια ειδών .
1

19PROC004516932 2019-02-25

Χρόνος και τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

Ημερομηνία
ανάρτησης
της
διακήρυξης
στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής
προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
προσφορών:

26/2/2019
26/2/2019
01/04/2019 και ώρα
15:00
04/04/2019 και
ώρα 10:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν 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.
Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα για την οποία κατατίθεται
προσφορά .
Πρόσβαση στα έγγραφα: Υπάρχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Η
διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
:
http://www.dimostrifylias.gr/diagonismoi-prokirikseis
Αρμόδιος για Πληροφορίες :κα. Χαρ. Δημοπούλου ,τηλ. 2761035022 ,Fax:2761360041 και email:
dimtrifylias@gmail.com.
Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαικών Κοινοτήτων στις 2602-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
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