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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν.3852/2010.
Το γεγονός ότι ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, με συστημικό Αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 50624.1/2018 και ΑΔΑΜ προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 18PROC003194311/2018, για τις ανάγκες του
Δήμου και των νομικών προσώπων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την αίτηση αναθεώρησης που κατέθεσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος
Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αρ. 595/2019 απόφασης του VI Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης κατά της υπ’ αρ.
5/2019 πράξης του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο
Αμαρουσίου.
Το με αρ. πρωτ. 11168/13-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, με το οποίο
εισηγείται την απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων λόγω του κατεπείγοντος.
Την υπ’ αριθ. 187/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ : 68ΖΧΩΚΒ-8ΛΠ.
Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004932309/13-05-2019 του πρωτογενούς
αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014.
Το γεγονός ότι η προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) είναι επιτακτική
προκειμένου να επιτευχθεί ο ανεφοδιασμός και, συνεπώς, η απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτωνμηχανημάτων και κυρίως των απορριμματοφόρων, τα οποία εάν δεν κινηθούν και δεν γίνει αποκομιδή
των απορριμμάτων ελλοχεύει κίνδυνος για την δημόσια υγεία και ασφάλεια κατοίκων.
Προσκαλούμε

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ)», προϋπολογισθείσας δαπάνης
42.000,34€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά, η προμήθεια αφορά τα παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ*

ΑΞΙΑ
(ΜΕ 24%)*

Πετρέλαιο Κίνησης

23021λίτρα

1,390

31.999,19

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων

6185 λίτρα

1,617

10.001,15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

42.000,34

*Σημείωση : Οι ενδεικτικές τιμές των καυσίμων στο λίτρο προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αφορούν την ημερομηνία 12-05-19
για το Νομό Αττικής
Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής
Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 144 52
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)»
«Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία ή το πρωτόκολλο παρά μόνο από την Οικονομική Επιτροπή»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 15:00μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε
με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη &
Δημαρχείου 1.
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (02) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τα καύσιμα θα παραδίδονται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της παραγγελίας.
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη και φροντίδα του προμηθευτή και θα
πραγματοποιείται απευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή από αντλίες
καυσίμου με μετρητή ακριβείας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής όπως αυτή
διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το νομό Αττικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

