ΑΔΑ: ΩΙΔΓΩΞΔ-139

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑΜ: 20PROC007341312

Πέραμα 18/09/2020
Αριθ. πρωτ. 12866
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Μανωλάκου Ιωάννα
Τηλ.: 2132037265
Email: promithies@perama.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης μετά από άγονο διαγωνισμό που αφορά τις ομάδες ΟΜΑΔΑ 1
Βενζίνη επιβατικών ή δίτροχων και ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων – Πετρελαίου Θέρμανσης & Λιπαντικών
έτους 2020» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθ. 15/2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων (Ομάδα 1
βενζίνη αμόλυβδη CPV 09132100-4, Ομάδα 2 πετρέλαιο κίνησης CPV 09134200-9,
Ομάδα 3 πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρα 26 παρ.6, άρθρο 32 παρ.1 και άρθρο 120 μετά από
άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:




ΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4, «Βενζίνη αμόλυβδη» - 31.300 λίτρα
ΟΜΑΔΑ 2. Πετρέλαιο κίνησης Diesel CPV 09134200-9 «Πετρέλαιο Diesel» - 72.500
λίτρα
ΟΜΑΔΑ 3. Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» - 7.950
λίτρα

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 154.209,02 €
εκ των οποίων 124.362,11 € είναι για την προμήθεια και 29.846,91 € Ευρώ είναι για
Φ.Π.Α. 24%.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε
τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25610/31-12-2019 Διακήρυξη (η οποία

επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των
ομάδων προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η
προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας

Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. Πρωτ 25610/31-12-2019 Διακήρυξη

Αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος, και το ποσό δαπάνης εμφανίζονται ως ακολούθως:
Λίτρα
ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΕ

10-6411.0001
1

Καθαρή αξία

ΦΠΑ

Σύνολο

σε €

σε €

σε €

Περιγραφή κωδικού

Προμήθεια Καυσίμων (βενζίνης)

20-6641.0003

Προμήθεια Καυσίμων (βενζίνης)

31.300

40.459,95

9.710,39

50.170,33

2

20-6641.0001

Προμήθεια Καύσιμων (πετρέλαιο)

72.500

77.355,33

18.565,28

95.920,60

3

15-6643.0001

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

7.950

6.546,83

1.571,24

8.118,06

Σύνολο

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:
Για την ΟΜΑΔΑ 1 (Βενζίνη Αμόλυβδη ) και ΟΜΑΔΑ 2 (Πετρέλαιο κίνησης), το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο
επισκόπησης τιμών καυσίμων όπως αυτή ορίζεται από το «Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών»
Καυσίμων που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της εκάστοτε
ποσότητας και αναρτάται στο διαδίκτυο με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ανωτέρω ποσοστό
έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
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www.promitheus.gov.gr του

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ
και ώρα 11:00 π.μ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Συστημικός Αριθμός: 99494

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 11:30 π.μ.
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.
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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από
το τμήμα Προμηθειών του Δήμου (αρμόδια κ. Μανωλάκου Ιωάννα) οδός Λ. Δημοκρατίας
28 Πέραμα.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132037265 213-2037230
e-mail: promithies@perama.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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