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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298016-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μεσσήνη: Αμόλυβδη βενζίνη
2019/S 122-298016
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Μεσσήνης
Δημάρχου Π. Πτωχού
Μεσσήνη
242 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Κατσός
Τηλέφωνο: +30 2722360138
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: messini@messini.gr
Φαξ: +30 2722022752
Κωδικός NUTS: EL653
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.messini.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

Τίτλος:
Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης, και νομικών προσώπων, έτους 2019.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09132100

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Αγαθά
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες κίνησης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου
Μεσσήνης και των νομικών προσώπων τού Δήμου Μεσσήνης, αλλά και των εγκαταστάσεων θέρμανσης των
κτιρίων τους. Επίσης, αναφέρεται στην προμήθεια ελαιολιπαντικών (λιπαντικά, γράσο, παραφλού, βελτιωτικό
καυσίμου κ.τ.λ.), για τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Μεσσήνης, και
των νομικών προσώπων τού Δήμου.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 445 580.38 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 6
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 6

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα Α: Δήμος Μεσσήνης (υγρά καύσιμα).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200
09135100
09132100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
— 16.000 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης,
— 160.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης,
— 12.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 253 660.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.
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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα Β: Δήμος Μεσσήνης (λιπαντικά).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24951000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Λιπαντικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μελέτη),
του Δήμου Μεσσήνης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 869.20 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.
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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα Γ: Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υγρά καύσιμα).
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100
09134200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
— 8.000 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης,
— 20.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 356.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.

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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα Δ: Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (λιπαντικά).
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24951000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Λιπαντικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (μελέτη),
του Δήμου Μεσσήνης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 230.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.

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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα Ε: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης (υγρά καύσιμα).
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
17.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 173.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.
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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ομάδα ΣΤ: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης (υγρά
καύσιμα).
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Μεσσήνης.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
17.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 173.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/16.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο φορέας, με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), για τη δέσμευση
τού αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων, αυτών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15 %, με έκπτωση την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές
ποσότητες και με τη σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης.
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
Οι ποσότητες προμήθειας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.4), καθώς και οι αντίστοιχες
εκτιμώμενες αξίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο II.2.6), προέρχονται από τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό τού υπ' αριθμ. 1332-45/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (μελέτης), της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεσσήνης και δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα προαίρεσης 15 %, της παραγράφου
II.2.11).

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο εκάστοτε ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με κάθε φορέα ή Ν.Π., που αναφέρεται στο
άρθρο 1.2) της διακήρυξης, για την ομάδα ή τις ομάδες, που θα έχουν κατακυρωθεί σε αυτόν. Τα στοιχεία των
φορέων και οι διευθύνσεις τους είναι τα παρακάτω:
α) Δήμος Μεσσήνης: Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00 Μεσσήνη·
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β) Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00 Μεσσήνη·
γ) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00 Μεσσήνη·
δ) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00 Μεσσήνη.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται, αναλυτικά, στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.
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: 01/08/2019
Τοπική ώρα: 15:00

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: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/08/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού συστήματος.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», καθώς
και των αντίστοιχων φυσικών φακέλων, γίνεται μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο σύστημα, οργάνων
της αναθέτουσας αρχής. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι όλων των οικονομικών προσφορών (βλ. παρ. 10α
άρθ. 43 Ν. 4605/2019), αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, μέσω 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:
Kριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει αποκλειστικά
της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (ομάδα), της εγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Μεσσήνης, με αριθμό
1332-45/2019 και με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης, και νομικών
προσώπων, έτους 2019», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής διακήρυξης.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 2.7.2019, ώρα
10:00 π.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής ορίσθηκε σε 1 % επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., της ομάδας ή των ομάδων, για
τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίσθηκε σε ποσοστό 5 % επί της
αξίας τής σύμβασης εκτός Φ.Π.Α..
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1) και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 (βλ. παρ. 41 του άρθ. 43, του Ν. 4605/19 –
μη εφαρμογή).
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο (βλ. άρθ. 372 παρ. 4, του ν. 4412/2016).
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Μεσσήνης
Δημάρχου Π. Πτωχού
Μεσσήνη
242 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2722360120
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: messini@messini.gr
Φαξ: +30 2722023352
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.messini.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/06/2019

27/06/2019
S122
https://ted.europa.eu/
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