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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Αρ. πρωτ. 5902
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Πάτμου

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»,
προϋπολογισμού 166.004,04ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΧΩΡΑ
Ταχ.Κωδ.: 85500
Τηλ.: 2247360303
Telefax: 2247360319, 2247360312
E-mail: marg.asoniti@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:www.patmos.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
καθώς και της διεύθυνσης διαδικτύου www.patmos.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το
οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων:
Α) Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) (CPV : 09134100-8)
Β) Βενζίνη Αμόλυβδη (95 Οκτανίων) (CPV : 09132100-4)
Γ) Πετρέλαιο θέρμανσης (Fuel oil) (CPV : 09135100-5)
Δ) Λιπαντικά (CPV : 09211000-1)
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL421
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η δημόσια σύμβαση αφορά στην προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πάτμου. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 166.004,04 Ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές οι εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ.
5900/31-10-2022 Διακήρυξη της προμήθειας (ΑΔΑΜ:22PROC011510006).
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Υγρά καύσιμα», εκτιμώμενης αξίας 159.313,00€ με ΦΠΑ.
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ΤΜΗΜΑ 2
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: «Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 6.691,04€ με ΦΠΑ.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής:
Α) Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
μέσης

τιμής

την

ημέρα

παράδοσης

στον

Νομό

Δωδεκανήσου

όπως

αυτή

δημοσιεύεται

στο

παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείο Ανάπτυξης.
Β) Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τα Λιπαντικά, η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των
ζητούμενων ειδών.
11. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ως εξής:
Εγγύηση συμμετοχής ομάδας καυσίμων : 3.186,26 Ευρώ
Εγγύηση συμμετοχής ομάδας λιπαντικών : 133,82 Ευρώ
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο
διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό 173522.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/11/2022 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η/11/2022 και ώρα 12:00.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6643, 10.6641.0001, 10.6641.0002
30.6641.0001 για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι με αριθμό: 1) 262/2022, 263/2022, 264/2022,265/2022
και 266/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : REQ011267120 2022-09-20)

Ο Δημαρχών
Μιχαήλ Κωνσταντάς

