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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –
ΠΕΙΡΑΙΑ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προμήθειας καυσίμων

για

τον

ΠΕΣΥΔΑΠ

έτους 2017, προϋπολογισμού

56.692,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λακώμματα Σχιστού Περάματος
Τηλ.: 2104015451
Telefax:2104015452
E-mail:syndesm1@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.pesydap.gr
Πληροφορίες : Γ. Κατσαντώνης
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pesydap.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του
ΠΕΣΥΔΑΠ που βρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν ΒΙΠΑΣ , κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικοί CPV: 09132100-4,09135100-5,09134200-9,09210000-4
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα τροχοφόρα του Συνδέσμου και τη λειτουργία

του αποτεφρωτήρα του. Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν στις ανάγκες
του Συνδέσμου για ένα χρόνο (2017) και είναι :
Αμόλυβδη βενζίνη
Πετρέλαιο θέρμανσης
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
Λιπαντικά παρασκευάσματα

24.500
10.000
9.000
55

λίτρα
λίτρα
λίτρα
λίτρα

Η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που
παράγεται στα Κρατικά Διυλιστήρια.
Οι προσφορές θα καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία.
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της υπηρεσίας.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του
αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης,
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
9.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του

ΠΕΣΥΔΑΠ που βρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν του ΒΙΠΑΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τρίτη 31/01/2017. Η ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη
της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 3 μήνες
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 70-6641 και 70-6643 του
προϋπολογισμού

2017

του

Συνδέσμου

(υπ’

αριθ.

480/2016

απόφαση

της

Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,
(www.promitheus.gov.gr),

στο

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

και

στο

site

του

Συνδέσμου

www.pesydap.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόριος Γουρδομιχάλης

