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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
12135
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνο: +30 210-5701606
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdso@peristeri.gr
Φαξ: +30 210-5764960
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.peristeri.gr
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΟΤΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου.
Αριθμός αναφοράς: 48230/4-12-2017

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09134100

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου, (πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8,) για τα έτη
2018 και 2019.
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κατόπιν του προηγηθέντος άγονου ως προς το είδος αυτό διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών του
Δήμου.»
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 840 763.50 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Περιστερίου, Αγίου Βασιλείου 62, Τ.Κ.12135, Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 13 (Τόπος παράδοσης) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης
του διαγωνισμού.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου, (πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8,) για τα έτη
2018 και 2019.
Σύνολο 956.500 λίτρα. (460.000 λίτρα για το έτος 2018) (496.500 λίτρα για το έτος 2019).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 840 763.50 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2019.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο
διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα
εμπορίας ή και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 1 της ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α'
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό του Ν.4412/2016.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων (συναφή με το
αντικείμενο του προς προμήθεια είδους) θα πρέπει να αποδεικνύεται με την εγγραφή τους σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα απαιτείται δήλωση μέσω του
ΕΕΕΣ περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα απαιτείται δήλωση μέσω του
ΕΕΕΣ περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι για καθένα από τα παραπάνω μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης για το υπό προμήθεια είδος, χωρίς το ΦΠΑ κατ’ έτος.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της 48230/4-12-2017 διακήρυξης του διαγωνισμού, τα οποία
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται εκτός των ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων του υποφακέλου της
τεχνικής προσφοράς κατά το άρθρο 18 της 48230/4-12-2017 διακήρυξης και με την προσκόμιση:
Κατάλογου τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών που εκτελέσθηκαν την
τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενος από κατάλληλες συστάσεις ορθής
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών.
Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου κατά
το άρθρο 24 της 48230/4-12-2017 διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Α. Κατάλογος τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών (για το υπό προμήθεια
είδος) που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενος από
κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών. Τα παραπάνω δηλώνονται
στο ΕΕΕΣ και προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου κατά το άρθρο 24 της
48230/4-12-2017 Διακήρυξης.
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Β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης του
διαγωνισμού.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 48230/4-12-2017 Διακήρυξη και την 34/2017 μελέτης του διαγωνισμού.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/01/2018
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/01/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr (A/
A συστήματος 50409)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΟΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
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VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Στο άρθρο 19 παρ. 19.4 της 48230/4-12-2017 Διακήρυξης διακήρυξης ορίζεται:
"Σχετικά με την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 καθώς και το
άρθρο 63 του Ν.4257/2014/Α’93, προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης, εφόσον το προαναφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της
διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.
Για το υπό προμήθεια είδος πετρέλαιο κίνησης η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται με ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής χονδρικής, όπως αυτή προκύπτει από το
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης της
εκάστοτε ποσότητας του προαναφερόμενου είδους και όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 11 της γενικής
συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Η ποσοστιαία έκπτωση μόνο για το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να είναι και αρνητική όχι όμως μεγαλύτερη από
2%.
Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης
των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος,
οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό)
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν (κατά τα αναφερόμενα
παραπάνω) από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 34/2017 μελέτης
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου για το υπό προμήθεια είδος προ ΦΠΑ.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η
οικονομική προσφορά του σε μορφή pdf.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη".

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 213-2141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 213-2141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
12134
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210-5701186
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: de@peristeri.gr
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Φαξ: +30 210-5701042
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 48230/4-12-2017 Διακήρυξης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr,
αρ. συστήματος διαγωνισμού: 50409)
Εντός προθεσμίας:
• 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα.
• 15 ημερών εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα.
• 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
• 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
1213
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210-5701606
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdso@peristeri.gr
Φαξ: +30 210-57064960

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/12/2017

