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Πύργος,

05/12/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ µε αρ.πρωτ: 384372/6666/05-12-2018
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – Γεν.∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - ∆/νση ∆ιοικητικούΟικονοµικού/Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Μειοδοτικό άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια
καυσίµων (αµόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών
για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας».
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 94.138,71 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (116.732,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.),
και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας, τους Κ.Α.Ε : 02.03.072.1511.01.0001, 02.03.072.1512.01.0001, 02.03.310.1511.01.0001.
Η Σύµβαση διαιρείται σε 4 τµήµατα. Προσφορές υποβάλλονται, για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα
Τµήµατα του διαγωνισµού.
Κριτήριο κατακύρωσης : το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα διαµορφούµενη
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίµου (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο
κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης) στο Νοµό Ηλείας, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www. fuelprices.gr) και για
τα λιπαντικά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής
Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως την 31-12-2019 µε δυνατότητα
παράτασης έως και τρεις µήνες.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5 και 09211000-1.
Στο διαγωνισµό προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις : α) εγγύηση συµµετοχής σε ποσοστό 2%
επί της προεκτιµούµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, β) εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ..
∆ε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος των προσφορών 10 µήνες.
Ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την
05/12/2018.
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 07/12/2018 και την 10/12/2018.
Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr –
προκηρύξεις.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ΄ αριθµ. 56902/215/19.05.2017
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στις παρακάτω ηµεροµηνίες:

Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ, ∆ευτέρα, 10/12/2018.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την ∆ευτέρα, 10/12/2018 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 07/01/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00.
Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 11/01/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ..
Α/Α Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) : 67832.
Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις
www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την
αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από 8.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στα τηλέφωνα
26213-60417, 26213-60415.
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