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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς

Προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολιού ) ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή η οποία θα δοθεί ως εξής:
Α) Για τα καύσιµα, χαµηλότερη τιµή θεωρείται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στην νόµιµα διαµορφούµενη, µέση λιανική τιµή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού Κεφαλλήνιας, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού
και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αµόλυβδη).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.
Β) Για τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών,
όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.
1. Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεφαλονιάς
∆ιεύθυνση: Π. Βαλλιάνου Αργοστόλι , Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο: 2671360153 - 2671360155 Φαξ: 26710.22572
2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ( ∆. Ενότητα Αργοστολιού) ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.»
3. Υπό προµήθεια είδη - ποσότητες:
• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (110.950,00 λίτρα) - CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».
• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η (26.400,00 λίτρα) - CPV 09132100-4, «Αµόλυβδη βενζίνη».
4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Σύµφωνα µε την µελέτη) - CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά
µέσα»Η προκήρυξη αφορά ∆ηµόσια Σύµβαση προµήθειας
5. Περιγραφή – αντικείµενο της σύµβασης: Καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αµόλυβδη ) &
Λιπαντικά.
6. Κατανοµή σε τµήµατα: Ναι (6 τµήµατα). ∆ικαίωµα συµµετοχής για κάθε τµήµα ή για το σύνολο
7. Συνολικός προϋπολογισµός:
154.394,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
35.510,62 € Φ.Π.Α. (23%)
189.904,62 € συνολικός προϋπολογισµός
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8. ∆ιάρκεια σύµβασης: Η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων
από την υπογραφή της.
Σηµειώνεται ότι θα υπογραφούν επιµέρους συµβάσεις µε τους φορείς υλοποίησης της
προµήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
9. Απαιτούµενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ευρώ (€), το ύψος της
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.087,88 € εφ’ όσον ο
προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα για
την οποία θα συµµετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του
συµβατικού τιµήµατος µε τον κάθε φορέα υλοποίησης µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
10. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
11. ∆ιάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισµού: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου ,
Γραφείο Προµηθειών (κ .Κωνσταντίνος Παγουλάτος ) οδός Π. Βαλλιάνου , Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
και στα τηλέφωνα 26710360153 – 2671360155 e-mali prom@kefallonia.gov.gr κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.kefallonia.gov.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Καταληκτική
Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 14:00 µ.µ. Γλώσσα
σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ηµέρες
14. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί,
ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προµηθευτών.
15. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαµβάνονται στην
διακήρυξη του διαγωνισµού.
17. Η επαναληπτική διαδικασία αφορά µόνο την προµήθεια καυσίµων, και η Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής που απαιτείται για να γίνει κάποιος δεκτός είναι το 2% του
προϋπολογισµού των καυσίµων προ Φ.Π.Α., για το σύνολο των καυσίµων και ανέρχεται
στο ποσό τον 2.955,06€.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
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