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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΗΛΙ 74053
ΡΕΘΥΜΝΟ
Σπήλι 28/11/2019
Αρ. πρωτοκ. 18599
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σε εφαρμογή της απόφασης 402 / 22-11-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου
Βασιλείου περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια
καυσίμων, μετά από την απόφαση της οικονομική επιτροπής 421/22-11-2019, βάσει:
α) του άρθρου 22 του ΠΔ 118/07
β)του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 « προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση »
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος .Αγίου Βασιλείου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, και βενζίνης αμόλυβδης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε.
Η Προμήθεια των καυσίμων για το Δήμο θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6411.001,
20.6641.001, 20.6642.001, 25-6641.001, 25.6642.001,
25.6644.001, 25.6644.002, 30.6641.001, 30-6641.004 και 70-6641.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου Αγίου Βασιλείου του 2020 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
CPV: 09100000-0...
Η εκτέλεση της προμήθειας καθώς και ο συνολικός ετήσιος ενδεικτικός εκτιμώμενος
προϋπολογισμός της προμήθειας ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν των.190.392,58€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου,
αφορά στα κάτωθι τμήματα:
Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (για όλα τα Ν.Π. και το Δήμο)

21.724,20

2.

Πετρέλαιο κίνησης (για το Δήμο)

120.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

141.844,20

Προκειμένου να συμμετέχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις
προσφορές σας Ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, (Ν.4155/13) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ.
Πρωτ. 14283/2019 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε,
προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται σε αυτή.
Η σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως 31/12/2020
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας : H χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο
ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος
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www.fuelprices.gr) για τον νομό Ρεθύμνου, κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού.
Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς για ένα ή και για τα δύο τμήματα.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει
το δύο τοις εκατό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
Προσφοράς στο σύστημα.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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