Καλπάκι, 07 / 08 / 2019
Αριθ. Πρωτ. : οικ.5904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ: Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. : 44004
Πληροφορίες: Τάγκα ∆ροσούλα
ΤΗΛ: 2653360119
FAX: 2653360103
E-mail: tagdro@pogoni.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προµήθειας υγρών
καυσίµων και λιπαντικών, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου Πωγωνίου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του
∆ήµου Πωγωνίου, και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, για την περίοδο 20192020 (1έτος)

Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Πωγωνίου θα προσφύγει στη διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γ΄ του ν. 4412/2016) για εκτιµώµενη αξία σύµβασης εντός των ορίων του
άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προµήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω

πίνακα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 74/2019 (Α∆Α: Ω1Θ0Ω1Ω-9ΝΡ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε συνέχεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού (Α∆Α προκήρυξης: 7ΝΜ0Ω1Ω-Ι6Β, Α∆ΑΜ
διακήρυξης:19PROC005276747) που απέβη άγονος:
ΓΕΝΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2019
(∆ήµος Πωγωνίου, Ν.Π.∆.∆ ∆ήµου Πωγωνίου, Σχολικές Επιτροπές Α' & Β')
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΕΙ∆ΟΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη Aµόλυβδη
Ελαιολιπαντικά

Ποσότητα σε λίτρα
/ χγρ
94.900
55.000,00
24.920,00
1.696/50

Τιµή Μονάδος

Αξία Προµήθειας

0,869
1,140
1,313
-

82.468,10
62.700,00
32.719,96
10.775,60

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

188.663,66
45.279,28

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

233.942,94

Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει της τιµής, για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της
εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα
Ιωαννίνων όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και για τα
λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
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συστήµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016 και την µε αρ. 56902/215
(Β'1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Ως ηµεροµηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύµβασης και της λοιπής διαδικασίας, στη διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 07/08/2019, ηµέρα Τετάρτη.
Η υποβολή της προσφοράς µπορεί να ξεκινήσει άµεσα µε καταληκτική ηµεροµηνία την 12/ 08/ 2019 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορά µπορεί να δοθεί για το σύνολο των ειδών που υπάρχουν σε ένα, ή σε
περισσότερα τµήµατα ή σε όλα τα τµήµατα ( 1ο – 4ο τµήµα ανά φορέα ανάθεσης) σύµφωνα µε τους πίνακες του
παραρτήµατος (Α):
Προσφορά η οποία θα δίνεται για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τµήµατος θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού
συµφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισµού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συµβεί
πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύµβασης δύναται να παραταθεί ως δύο µήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων
ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ.
µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής χωρίς αλλαγή των
όρων της αρχικής σύµβασης. Οι φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων και των
δαπανών που αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης εφόσον δεν κριθεί σκόπιµο.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης επί του τµήµατος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.
Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της
υπογραφής της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του ∆ήµου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.6.2, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 της
µε αριθ. πρωτ. 5343/15-07-2019 διακήρυξης.

Ο ∆ήµαρχος

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνηµµένα:
1) ∆ιακήρυξη
2) Τεχνικές προδιαγραφές (µελέτη αρ. 11/2019 Τµ. Οικονοµικών υπηρεσιών ∆ήµου Πωγωνίου)
Πίνακας Αποδεκτών:
α/α

Επωνυµία

1

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

2

∆/νση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

–

23ο

EMAIL
ΧΙΛ.

Ε.Ο.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

papadopoulospanagiotis@gmail.com

xaskisst@gmail.com
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α/α

Επωνυµία

∆/νση

EMAIL

ΚΑΥΣΙΜΩΝ
3

4

ΑΦΟΙ ∆. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΤΑΚΟΥΜΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ

afoigogou@hotmail.com

ΝΕΓΡΑ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

dakoumid@otenet.gr

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

tsinosx@yahoo.gr

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
5

ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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Παράρτηµα Α

Ανήκει στην µε αρ. πρωτ. οικ.5904/07-08-2019 πρόσκληση
«Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
(κίνησης, θέρµανσης & λιπαντικών, αντιψυκτικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου Πωγωνίου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, για
την περίοδο 2019-2020 (1 έτος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αριθµ. Μελέτης: 11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την «Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
του .......................................................................................................................
Έδρα: ...................................................................................................................
Οδός: ............................................................................... αρ. ............................
Τηλ. : ................................................................................ . ..................................
Fax: .................................................................................. . ..................................
E-mail: .............................................................................. . ..................................
ΤΜΗΜΑ 1: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αµόλυβδη
Βενζίνη αµόλυβδη
µηχ.-εργ.
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρα
SAE 5W 30
Λιπαντικό
βενζινοκινητήρα
SAE 15W 40
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρα
SAE 15W 40

Μονάδα
µέτρησης

Προϋπολογισµός µελέτης
α/α

Προσφορά

Ποσότητα

Τιµή
λτρ/χγρ
(€)

Καθαρή
αξία (€)

32.400,00

0,869

28.155,60

55.000,00

1,140

62.700,00

18.000,00

1,313

23.634,00

920,00

1,313

1.207,96

10,00

10,00

100,00

90,00

7,00

630,00

410,00

7,00

2.870,00

Ποσοστό
έκπτωσης
για υγρά
καύσιµα
(%) *

Προσφερόµενη
τιµή
µονάδας
(€)

Καθαρή αξία (€)

λτρ
λτρ
λτρ
λτρ
λτρ

λτρ

λτρ
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Προϋπολογισµός µελέτης

8

9

10

11

12

13

14

15

Είδος

Μονάδα
µέτρησης

α/α

Λιπαντικό
βενζινοκινητήρα SAE
10W 40
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρα SAE
10W 40
Λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρα SAE
20W 50
Ελαιολιπαντικά
συστήµατος µετάδοσης
(βαλβολίνη) SAE
80W90 GL-5
Λιπαντικό υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι
υδραυλικού Τύπος ISO
46
Λιπαντικό υδραυλικών
συστηµάτων Λάδι
υδραυλικού Τύπος ISO
68
Λάδι Μίξης 2Τ
χορτοκοπτικών
Γράσο Λίπανσης
Γενικής Χρήσης NGLI
class 2

λτρ

λτρ

λτρ

Προσφορά

Ποσότητα

Τιµή
λτρ/χγρ
(€)

Καθαρή
αξία (€)

34,00

8,00

272,00

35,00

8,00

280,00

80,00

7,30

584,00

230,00

5,80

1.334,00

27,00

4,80

129,60

500,00

4,80

2.400,00

45

9,00

405,00

50

7,40

370,00

Καθαρή αξία (€)

λτρ

λτρ

λτρ
χγρ

Παραφλού

λτρ

37

3,00

111,00

17

Αντιψυκτικό
συµπυκνωµένο

λτρ

110

7,00

770,00

18

Υγρά φρένων DOT4

λτρ

8

8,00

64,00

80

5,70

456,00

Υδραυλικό λάδι
συστήµ. µετάδοσης
Μ.Ε.

Προσφερόµενη
τιµή
µονάδας
(€)

λτρ

16

19

Ποσοστό
έκπτωσης
για υγρά
καύσιµα
(%) *

λτρ

Σύνολο Καθαρής Αξίας Προσφοράς
Φ.Π.Α 24%
Τελικό Σύνολο Προσφοράς
Τελικό Σύνολο Προσφοράς ολογράφως
*επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Τόπος: ……………………………..

Ηµεροµηνία: …… / …… / 2019

Ο προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)
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«Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
(κίνησης, θέρµανσης & λιπαντικών, αντιψυκτικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου Πωγωνίου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, για
την περίοδο 2019-2020 (1 έτος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αριθµ. Μελέτης: 11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την «Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
του .......................................................................................................................
Έδρα: ...................................................................................................................
Οδός: ............................................................................... αρ. ............................
Τηλ. : ................................................................................ . ..................................
Fax: .................................................................................. . ..................................
E-mail: .............................................................................. . ..................................

α/α

Είδος

Μονάδα
µέτρησης

ΤΜΗΜΑ 2: ΦΟΡΕΑΣ Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του
∆ήµου Πωγωνίου
Προϋπολογισµός µελέτης
Προσφορά
Ποσότητα

Τιµή
λτρ/χγρ
(€)

Καθαρή
αξία (€)

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

λτρ

10.000,00

0,869

8.690,00

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λτρ

6.000,00

1,313

7.878,00

Ποσοστό έκπτωσης
για υγρά καύσιµα
(%) *

Καθαρή αξία (€)

Σύνολο Καθαρής Αξίας Προσφοράς
Φ.Π.Α 24%
Τελικό Σύνολο Προσφοράς
Τελικό Σύνολο Προσφοράς ολογράφως
*επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Τόπος: ……………………………..

Ηµεροµηνία: …… / …… / 2019

Ο προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)
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«Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
(κίνησης, θέρµανσης & λιπαντικών, αντιψυκτικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου Πωγωνίου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, για
την περίοδο 2019-2020 (1 έτος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αριθµ. Μελέτης: 11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την «Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
του .......................................................................................................................
Έδρα: ...................................................................................................................
Οδός: ............................................................................... αρ. ............................
Τηλ. : ................................................................................ . ..................................
Fax: .................................................................................. . ..................................
E-mail: .............................................................................. . ..................................
ΤΜΗΜΑ 3: ΦΟΡΕΑΣ Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

1

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Μονάδα
µέτρησης

Προϋπολογισµός µελέτης
α/α

λτρ

Προσφορά

Ποσότητα

Τιµή
λτρ/χγρ
(€)

28.000,00

0,869

Καθαρή
αξία (€)

Ποσοστό έκπτωσης
(%) *

Καθαρή αξία (€)

24.332,00

Σύνολο Καθαρής Αξίας Προσφοράς
Φ.Π.Α 24%
Τελικό Σύνολο Προσφοράς
Τελικό Σύνολο Προσφοράς ολογράφως
*επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Τόπος: ……………………………..

Ηµεροµηνία: …… / …… / 2019

Ο προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)

Σελίδα 7 από 8

«Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
(κίνησης, θέρµανσης & λιπαντικών, αντιψυκτικών), για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του
∆ήµου Πωγωνίου, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης –Μέριµνας και Παιδείας του ∆ήµου Πωγωνίου,
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, για
την περίοδο 2019-2020 (1 έτος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Αριθµ. Μελέτης: 11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την «Προµήθεια Υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών»
του .......................................................................................................................
Έδρα: ...................................................................................................................
Οδός: ............................................................................... αρ. ............................
Τηλ. : ................................................................................ . ..................................
Fax: .................................................................................. . ..................................
E-mail: .............................................................................. . ..................................
ΤΜΗΜΑ 4: ΦΟΡΕΑΣ Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

1

Είδος

Πετρέλαιο θέρµανσης

Μονάδα
µέτρησης

Προϋπολογισµός µελέτης
α/α

λτρ

Προσφορά

Ποσότητα

Τιµή
λτρ/χγρ
(€)

24.500,00

0,869

Καθαρή
αξία (€)

Ποσοστό έκπτωσης
(%) *

Καθαρή αξία (€)

21.290,50

Σύνολο Καθαρής Αξίας Προσφοράς
Φ.Π.Α 24%
Τελικό Σύνολο Προσφοράς
Τελικό Σύνολο Προσφοράς ολογράφως
*επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Τόπος: ……………………………..

Ηµεροµηνία: …… / …… / 2019

Ο προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)
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