



θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ
θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα του Δήμου http://eretria.gr/
θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερέτριας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ : 4774
Ημερ/νία : 11-6-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης 435/2018
<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32.2.α του Ν 4412/2016 ,
για την ανάδειξη αναδόχου
για την ΟΜΑΔΑ –Α-ΚΑΥΣΙΜΑ, ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ>
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Έχοντας υπ΄ όψη:
1. την ΑΟΕ 99/2018 η οποία εγκρίνει τη ματαίωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1- ΟΜΑΔΑ 1-Καύσιμα λόγω
άγονου αποτελέσματός του συγκεκριμένου τμήματος, του διαγωνισμού με τίτλο:< Ενιαία προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018>
2. το γεγονός ότι σύμφωνα με το νόμο δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της Α.Ο.Ε. 99/2018
3. την ΑΔΣ 113/2018 η οποία εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32.2.α ) χωρίς τροποποίηση της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , της Μελέτης και
των υπολοίπων συμβατικών τευχών της αρχικής δημοπρασίας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΜΑΔΑ 1-Καύσιμα
4. το άρθρο 120§3 του Ν 4412/16
5. την με αρ. πρωτ. 1664/2018 ΜΕΛΕΤΗ της αρχικής ανοιχτής ηλεκτρονικής συνολικής δημοπρασίας με
τίτλο:< Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018>
6.

την ΑΔΣ 11/2018: Περί έγκρισης διενέργειας Προμήθειας με τίτλο «Ενιαία Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018»

7. την ΑΟΕ 44/2018 : {Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού «Ενιαία
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018»}
8. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1868/2018 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: « Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για
το έτος 2018»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι ο Δήμος Ερέτριας προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
άρθρου 32.2.α. Ν.4412/2016 , χωρίς τροποποίηση της διακήρυξης , της μελέτης και των υπολοίπων
συμβατικών τευχών της αρχικής δημοπρασίας, ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του τμήματος
ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙΜΑ λόγω άγονου αποτελέσματος μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα, του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: « Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018» ,για τις ανάγκες του Δήμου Ερέτριας, του Ν.Π.Δ.Δ.
με δ.τ. «ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», του ΝΠΔΔ <ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ > και του ΝΠΔΔ <ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>
Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την ΟΜΑΔΑ Α -ΚΑΥΣΙΜΑ είναι 148.061,55 € χωρίς
ΦΠΑ και 183.596,32 € με 24% ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ Α -ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

1

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε λίτρα

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΡΕΤΡΙΑ

Αμόλυβδη
Βενζίνη 95
οκτανίων

09132100-4

2.327,00

0,00

0,00

1.250,00

3.577,00

1,260

4.507,02

2

πετρέλαιο
κίνησης

09134200-9

83.979,00

0,00

0,00

1.850,00

85.829,00

1,100

94.411,90

3

πετρέλαιο
θέρμανσης

09135100-5

1.071,00

6.000,00

60.971,00

0,806

49.142,63

1α
2α Σχολική ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ
Σχολική επιτροπή
ΑΠΟΛΛΩΝ
επιτροπή

33.400,00 20.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α χωρίς ΦΠΑ

λίτρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

148.061,55

24% ΦΠΑ

35.534,77

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α με ΦΠΑ

183.596,32

Η διαπραγμάτευση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στο συστημικό αριθμό 60259,
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 1868/2018 Διακήρυξης σε δύο στάδια (δικαιολογητικά
συμμετοχής/τεχνική προσφορά και Οικονομική προσφορά).
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο συστημικό αριθμό 60259.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη και όλη την ποσότητα των ειδών της ομάδας
ΚΑΥΣΙΜΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης, εφόσον η προσφορά είναι αποδεκτή για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
τεχνική προσφορά, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
τιμής, για το σύνολο των ειδών και το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ..
Αναλυτικά , το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών της ομάδας Α, σε
ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους
καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
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Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας, με την
έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων
δελτίων τιμών εκάστου μήνα.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής 1.480,62 €
Κωδικός NUTS Αναθετουσών Αρχών EL642.
Τόπος παράδοσης χωρίς καμία επιβάρυνση για τις αναθέτουσες αρχές είναι: για τα καύσιμα κίνησης ,
πρατήριο του αναδόχου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ερέτριας και για το πετρέλαιο θέρμανσης οι
δεξαμενές των αναθετουσών αρχών.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταχ. Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους,34008 – Ερέτρια,
τηλ: 2229 3-50125 ,φαξ: 2229 3-50125 ,Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντίνα Κόλλια ,
e-mail: kkolliadimoseretrias@gmail.com
Τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση: στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
στον συστημικό αριθμό 60259 και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://eretria.gr/
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
προσφορών
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά»

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

11-6-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

18-6-2018
ώρα 15:00

19-6-2018
ώρα 12:00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
AMFITRITI ALIMPATE
Ημερομηνία: 2018.06.11
12:53:29 EEST
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