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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών (πετρελαίου

κίνησης diesel, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. & πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών) για το έτος
2018 του Δήμου Μεγανησίου ,των Νομικών του Προσώπων και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Α’
θμιας και Β’ θμιας) συνολικού προϋπολογισμού 31.580,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία του Δήμου
Μεγανησίου.
1. Κριτήρια κατακύρωσης: Η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου
κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας άρθρο 63 Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α) για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα
του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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Οδός: Τ.Κ. ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
Ταχ.Κωδ.: 31083
Τηλ.: 26453 61300, 26453 61322
Telefax: 26453 61319
E-mail:contact@1419.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.meganisi.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.meganisi.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κ. Μπούρα Βασιλική. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Εγγύηση συμμετοχής:Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
4. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης.
5. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.meganisi.gov.gr
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