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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 20-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

13477

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύργου διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία,
άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 – 2020» , προϋπολογισμού

589.850,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία:

Δήμος Πύργου

Γενική δ/νση στο διαδίκτυο (URL): www.cityofpyrgos.gr
Ταχ. δ/νση:

Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Πύργος Ηλείας

Τ.Κ.:

27 131

Χώρα:

Ελλάδα

Κωδικός NUTS:

GR 233

Πληροφορίες:

Παπαχριστοπούλου Παναγιώτα

Τηλέφωνο:

26213 62607

Fax:

26213 62642

E-mail:

npdd@1489.syzefxis.gov.gr

Φορείς εκτέλεσης προμήθειας:

1)ΝΠΔΔ «Δήμος Πύργου»
2)ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή μονάδων πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης Δήμου Πύργου»
3) ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή μονάδων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης Δήμου Πύργου»
4)ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος
Πύργου και Νομικά Πρόσωπα αυτού, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Η δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό κάθε φορέα κατά τα οικονομικά έτη 2019 και 2020. Ειδικότερα:
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ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΑΑΥ

2019

10.6643.02

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

5.586,00

10410/15-04-2019

30.833,00

10405/15-04-2019

41.667,00

10404/15-04-2019

91.667,00

10406/15-04-2019

4.167,00

10407/15-04-2019

φωτισμό 2019 – 2020
10.6641.03

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση
των μεταφορικών μέσων 2019 – 2020

20.6641.02

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση
των μεταφορικών μέσων 2019 – 2020

30.6641.05

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση
των μεταφορικών μέσων 2019 – 2020

35.6641.03

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση
των μεταφορικών μέσων 2019 – 2020

ΚΑ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΑΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

10.6643.02

7.819,00

10416/15-04-2019

10.6641.03

43.167,00

10413/15-04-2019

20.6641.02

58.333,00

10412/15-04-2019

30.6641.05

128.333,00

10414/15-04-2019

35.6641.03

5.833,00

10415/15-04-2019

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κεφάλαιο δαπανών με τίτλο «Θέρμανση», συνολική δαπάνης 63.240,00 € με αντίστοιχη
πρόβλεψη κατά τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Κεφάλαιο δαπανών με τίτλο «Θέρμανση», συνολική δαπάνης 36.890,00 € με αντίστοιχη
πρόβλεψη κατά τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
Δη.Κ.Ε.Π.
ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΑΑΥ

2019

60-6411.0001

Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων

6.000,00

08-03-2019

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών
υγρών για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού, κατά τη
χρονική περίοδο 2019 – 2020. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5
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βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

λιπαντικά και λοιπά υγρά

09211000-1

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στην από 28-03-2019 ενιαία μελέτη, όπως
συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου του Δήμου Πύργου. Οι ποσότητες που αναγράφονται στη μελέτη είναι
ενδεικτικές και δε δεσμεύουν το Δήμο Πύργου ή τους λοιπούς φορείς εκτέλεσης της
σύμβασης για τη συνολική απορρόφησή τους.
Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 589.850,649 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (καθαρή αξία 475.686,00 € και ποσό ΦΠΑ 114.164,64 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με
δυνατότητα παράτασης, έως (2) μήνες, για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων της
μελέτης, δίχως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Η παράταση γίνεται με απόφαση
των αρμοδίων οργάνων κάθε φορέα, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Κατά την
παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται
για όλα τα τμήματα ή για ένα ή περισσότερα από αυτά.
ΤΜΗΜΑ Α – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ - ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΜΟΣ

Δήμος Πύργου - Πετρέλαιο κίνησης

λίτρο

250.000

1,099

274.750,00

Δήμος Πύργου - Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρο

27.000

1,232

33.264,00

Δη.Κ.Ε.Π.

λίτρο

3.500

1,232

4.312,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

312.326,00

ΦΠΑ 24%

74.958,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

387.284,24

- Βενζίνη αμόλυβδη

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ - ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΜΟΣ

Δήμος Πύργου - Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρο

17.500

0,850

14.875,00

Πρωτοβάθμια

- Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρο

60.000

0,850

51.000,00

Δευτεροβάθμια - Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρο

35.000

0,850

29.750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

95.625,00
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ΦΠΑ 24%

22.950,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

118.575,00
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ΤΜΗΜΑ Γ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

1)Λάδι κινητήρων SAE 20W/50 συνθετικό σε

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ /

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΛΙΤΡΟ

ΠΡ/ΜΟΣ

λίτρο

500

9,00

4.500,00

λίτρο

1.000

9,00

9.000,00

λίτρο

100

6,50

650,00

λίτρο

250

7,00

1.750,00

λίτρο

250

8,00

2.000,00

λίτρο

300

5,50

1.650,00

SAE 85/140 σε δοχείο

λίτρο

50

4,50

225,00

8)Λάδι υδραυλικού Ν32 σε δοχείο 20 λίτρων

λίτρο

400

4,00

1.600,00

9)Λάδι υδραυλικού Ν46 σε δοχείο 20 λίτρων

λίτρο

2.000

4,50

9.000,00

10)Λάδι

20

λίτρο

2.000

4,50

9.000,00

11)Λάδι υδραυλικού AΤF D3 σε δοχείο 20

κιλό

300

5,50

1.650,00

12)Βαλβολίνη υδραυλικού JCB 10/30

λίτρο

50

5,00

250,00

13)Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων

λίτρο

600

9,00

5.400,00

λίτρο

200

5,50

1.100,00

15)Γράσο για αυτόματη λίπανση σασμάν

λίτρο

300

6,50

1.950,00

16)Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40

λίτρο

500

7,00

3.500,00

17)Λάδι SAE 15W/30 σε δοχείο 20 λίτρων

λίτρο

600

5,00

3.000,00

18)Αντιψυκτικό έτοιμο για χρήση

λίτρο

1.000

3,50

3.500,00

19)Λάδι συνθετικό SAE 10W/40

λίτρο

400

8,00

3.200,00

20)Λάδι κινητήρα SAE 5W/30 συνθετικό σε

λίτρο

20

9,00

180,00

λίτρο

20

9,00

180,00

λίτρο

50

21,00

1.050,00

δοχείο 20 λίτρων
2)Λάδι κινητήρων SAE 15W/40 συνθετικό σε
δοχείο 20 λίτρων
3)Λάδι

βενζινοκινητήρων

ή

GAS

SAE

10W/40 ημισυνθετικό σε δοχείο 20 λίτρων
4)Λάδι σασμάν SAE 75/80 συνθετικό σε
δοχείο 20 λίτρων
5)Συνθετικό λάδι διαφορικού SAE 75/90 σε
δοχείο 20 λίτρων API GL-4/GL-5, MT-1,
MIL-L
6)Λάδι διαφορικού SAE 80/90 ή 85/90 σε
δοχείο 20 λίτρων API GL-5, MIL-L-2105D,
MAN
7)Λάδι διαφορικού
20 λίτρων

υδραυλικού

Ν68

σε

δοχείο

λίτρων
λίτρων

SAE 10W/40 σε δοχείο 20 λίτρων
14)Γράσο λιθίου σε δοχείο των 25 κιλών
(Νο 3)

σε δοχείο 20 λίτρων

δοχείο έως 5 λίτρα
21)Λάδι κινητήρα SAE 5W/40 συνθετικό σε
δοχείο 1 λίτρου
22)Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο πετρελαίου
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23)Πρόσθετο βιοκαυσίμων

λίτρο

24)Λοιπά σχετικά είδη που δεν μπορούν να

λίτρο

100

14,00

1.400,00
2.000,00

εκτιμηθούν
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

67.735,00

ΦΠΑ 24%

16.256,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

83.991,40

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β + Γ

475.686,00

ΦΠΑ 24%

114.164,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β + Γ

589.850,64

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
διαδικτυακής

με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω

της

πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αμέσως, μετά τη δημοσίευση

Δευτέρα 17-06-2019 και ώρα 15:00

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών βάσει
άρθρου 27 § 4 του Ν.4412/2016.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική

πρόσβαση

στην

διεύθυνση

(URL)

www.promitheus.gov.gr

μέσω

της

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην διεύθυνση του Δήμου Πύργου στο
διαδίκτυο (URL) www.cityofpyrgos.gr
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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
5
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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.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1)Για

την έγκυρη

συμμετοχή

στη

διαδικασία σύναψης

της

παρούσας

σύμβασης,

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),

εγγυητική

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας κάθε
τμήματος εκτός ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
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.
Ακολουθεί πίνακας προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων:
ΤΜΗΜΑ

ΠΡ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(με ανάλογη στρογγυλοποίηση)

Α

312.326,00

3.124,00

Β

95.625,00

957,00

Γ

67.735,00

678,00

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα, το ποσό της εγγυητικής
ισούται με το άθροισμα των τμημάτων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 18-03-2020 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2)Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η
εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι κατά δύο
(2) μήνες μεγαλύτερος από τη συμβατική διάρκεια, ήτοι δεκατέσσερις (14) μήνες
την ημερομηνία έκδοσή της.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο

ποιοτικής

επιλογής

αποτελεί

η

καταλληλότητα

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Ειδικότερα:


Για το τμήμα Α «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» κριτήριο ανάθεσης
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της διαμορφούμενης
μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής ανά είδος, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το
Ν.Ηλείας (Γ.Γ. Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της
Αγοράς).



Για το τμήμα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής
λιανικής του είδους, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Ν.Ηλείας (Γ.Γ.
Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς).



Για το τμήμα Γ «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ» κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης.

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης
χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος 1 ο).
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και
έως την εξάντληση των ποσοτήτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν
έγγραφης εντολής των αρμοδίων υπηρεσιών/οργάνων κάθε φορέα.
Η παράδοση γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του
φορέων που εκτελούν την προμήθεια (πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά), είτε στις
εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη).
Τόπος παράδοσης: Τα είδη παραδίδονται στις αποθήκες των υπηρεσιών με ευθύνη και

δαπάνη των προμηθευτών, εκτός της περιπτώσεως των καυσίμων για κίνηση αυτοκινήτων
και μηχανημάτων, οπότε αυτά θα εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή
(πρατήριο υγρών καυσίμων) το οποίο θα βρίσκεται σε ακτίνα 10 χλμ. από το κέντρο της
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έδρας του Δήμου Πύργου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να ζητηθεί η παράδοση
καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές, εντός των γεωγραφικών ορίων του καλλικρατικού
δήμου, όπου θα δουλεύουν βαρέα οχήματα και μηχανήματα.
Χρόνος παράδοσης: Τα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) παραδίδονται άμεσα με

την προσκόμιση της σχετικής εντολής, το πετρέλαιο θέρμανσης εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την προσκόμιση της σχετικής εντολής και τα λιπαντικά εντός δέκα (10) ημερών
από την προσκόμιση της σχετικής εντολής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
 δέκα

(10)

ημέρες

από

την

κοινοποίηση

της

προσβαλλόμενης

πράξης

στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
 δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
 δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης ή της διακήρυξης, η πλήρης
γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή τους στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(απεστάλη για δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα στις 17-05-2019),
καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Πύργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Πύργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναρτάται στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/ - Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο σε δύο τοπικές
εφημερίδες.

Τα

έξοδα

δημοσίευσης

βαρύνουν

ανάδοχο/αναδόχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA PAPACHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.05.22 10:45:49 EEST
Αιτία: Μ.Ε.Δ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
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