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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μεζζήνη, 28 / 06 / 2019
Αριθ. πρφη.: 11432
ΠΡΟ:
1. Εβδνκαδ. Εθεκεξίδα.
ΜΕΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
2. Εθεκ. ΦΩΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
3. Εθεκ. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
με ηην παράκληζη να δημοζιεσθεί
η περίληυη μία θορά μέτρι ηην
04-07-2019 και να αποζηαλούν
δύο (2) ανηίγραθα ηοσ θύλλοσ ηης
εθημερίδας ηοσς.
4. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ
5. Ιζηνζειίδα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ»
6. Ιζηνζειίδα
Δήκνπ
Μεζζήλεο
www.messini.gr

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Δήκνο Μεζζήλεο κε δηεχζπλζε: Δεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακ. σηήξνο, Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε,
ηει. 27223-60100, FAX: 27220-22.752, προκηρύζζει Ηλεκηρονικό Ανοικηό Διεθνή Διαγφνιζμό
γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΕΣΟΤ 2019» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη απνθιεηζηηθά ηεο πξνζθεξφκελεο
ηηκήο αλά ηκήκα (νκάδα) ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο κε αξηζκφ
1332-45/2019.
2. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο C.P.V. 09135100-5/ Καχζηκν
πεηξειαηνθηλεηήξσλ ληίδει (Πεηξειαίνπ θίλεζεο) C.P.V. 09134200-9 / Ακφιπβδεο βελδίλεο C.P.V.
09132100-4 θαη Ληπαληηθψλ C.P.V. 24951000-5 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο θαη ησλ
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ.
3. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. θαζψο θαη κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο ζηε δηεχζπλζε: www.messini.gr
4. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, αξκφδηνη: θ. Ισάλλεο Κάηζνο, θ. Μαξία
Κπξηαθνπνχινπ ζηα ηειέθσλα: 27223-60138 θαη 27223-60152, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
07:00 έσο 15:00 κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
εξγάζηκε εκέξα.
5. Εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 24%, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο
15%: 445.580,38 €.
6. Ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο: 480.451,89 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (ρσξίο
δηθαίσκα πξναίξεζεο).
7. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ
Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ
(ΕΗΔΗ)
κέζσ
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ηκεξνκελία & ψξα έλαξμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΕΗΔΗ:
02-07-2019 ΩΡΑ 10:00 π.κ.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΕΗΔΗ:
01-08-2019 ΩΡΑ 15:00 κ.κ.
Ηκεξνκελία & ψξα απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΕΗΔΗ:
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS TSONIS
Ημερομηνία: 2019.06.28 09:38:00
EEST
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07-08-2019 ΩΡΑ 10:00 π.κ.
8. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίζζεθε ζε 1% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο εθηφο Φ.Π.Α.
ηεο Οκάδαο ή ησλ Οκάδσλ, γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο νξίζζεθε ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ.
9. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπιάρηζηνλ ζηηο 27-10-2019.
10. Ο θνξέαο κε ηνλ νπνίν ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο (option) γηα ηελ
δέζκεπζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή λα ζπλαηλέζεη ζηελ πξνκήζεηα επηπιένλ πνζνηήησλ απηψλ
ηνπ ελδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο ζε κέγηζην πνζνζηφ 15% κε έθπησζε ηελ πξνζθεξφκελε
έθπησζε ζηηο αξρηθέο πνζφηεηεο θαη κε ηελ ζχλαςε αληίζηνηρεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
11. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/16.
12. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη.
13. Η πξνθήξπμε απεζηάιε ζηελ Τπεξεζία Επηζήκσλ Εθδφζεσλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο
25-06-2019 θαη δεκνζηεχηεθε κε αξηζκφ: 2019/S 122-298016
14. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο νκάδεο πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζε απηφλ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΓΕΧΡΓΙΟ ΣΧΝΗ

