ΑΔΑ: Ψ9ΙΘΩ1Τ-Ω3Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 02/08/2017
Αρ. Πρωτ.οικ.: 3475

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.08.02 11:56:32
EEST
Reason:
Location: Athens

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018’’, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 126.800,00 €
συμπ/νου του Φ.ΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής (μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του
είδους : 09100000-0 (καύσιμα) κατά την μέρα παράδοσης αυτού), όπως αυτή πιστοποιείται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας http://www.efpolis.gr). Το ανωτέρω ποσοστό
έκπτωσης δεν μπορεί να είναι αρνητικό. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην 10-2017/12.06.2017
διακήρυξη του Διαγωνισμού, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/2016.
1)Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Σίφνου (Απολλωνία Σίφνου τ.κ. : 84003) |Κωδ. Nuts : EL 422
2)Φορείς υλοποίησης: Δήμος Σίφνου , ΔΗ.Κ.Ε.Σ., Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπ/σης, Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπ/σης.
3)Η ανωτέρω προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 126.800,00 € με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
έτους 2017 του Δήμου και των ΝΠΔΔ ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό έτους 2018.
4)Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών : 21/08/2017 . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών: 11/09/2017 (ώρα 10:00). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 15/09/2017 (ώρα 10:00).
5) Δικαίωμα συμμετοχής : Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων,
Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά)
και ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
6 )Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7) Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα χρονικής παράτασης.
8) Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των € 1.022,58 που αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού προϋπολογισμού
χωρίς Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 04-06/08/2017. Τα σχετικά τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και
προϋπολογισμού των υπό προμήθεια καυσίμων, μαζί με το πλήρες κείμενο διακήρυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να προμηθεύονται από το γραφείο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Π. του Δήμου Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου,
από τον ιστότοπο του Δήμου: www.sifnos.gr ,από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και το ΚΗΜΔΗΣ. Τηλέφωνο: 2284360326-332, FΑΧ:
2284033076, e-mail: info@sifnos.gr.
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