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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

ανάδειξη προμηθευτών –  χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού

έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του

Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του

ποσού της σύμβασης (όποιο από δύο συμβεί πρώτο). Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν

επιμέρους συμβάσεις με: (ι) το Δήμο Λαυρεωτικής, (ιι) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (ιιι) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 609.566,50 ευρώ,

πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 755.862,46 ευρώ, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς:

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 35-6641, 35-6644,

70-6641

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 15-6643.001, 15-6643.002, 60-6643.001, 15-6641.002, 60-6641.001

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ: 15-6643

του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31/12/2017,

καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως και τη λήξη

της σύμβασης.

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες των δομών των Φορέων και την έδρα τους:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20



ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
3.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
4.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00

ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ
6.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για

περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε

ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 6 Νοεμβρίου 2017.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  13 Νοεμβρίου 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  8 Δεκεμβρίου 2017.

Αριθμός Συστήματος:  47301

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

ü Το Τυποποιημένο Έντυπο Προκήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ü Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Α. Η υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Προσφορών

Β. Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης)

Δ. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



ü Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής,  καθώς και κάθε έγγραφο της

Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

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.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες

συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00
6.222,00 €

1.2 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

2.1 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00
3.754,00 €

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00 193,50 €

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00 580,50 €



ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

5.1 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00 133,50 €

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

6.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00 1.300,00 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Για την υπογραφή των συμβάσεων με τους Φορείς απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο

σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δημοσιότητα

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 6  Νοεμβρίου 2017  στην

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,

θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί

στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, τουλάχιστον μία

(1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής,

www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292

0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.



Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ.  6

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ)  Κράτηση 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.

3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας

ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ


