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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανακοινώνουµε ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ∆ιεθνή
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό προµήθειας υγρών καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019 -2020 µε αριθµό ∆ιακήρυξης 9/2018.
Προϋπολογισµός: 305.101,05€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και 378.325,30€
συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.(τακτικός προϋπολογισµός).
Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητηρίου, Καστοριά
Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353
E−mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr
Website: www.kastoria.gr
Αριθµός προκήρυξης:9/2018
Είδος διαγωνισµού – ∆ιαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας
ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη προσφερόµενη
έκπτωση επί τοις % επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα
παράδοσής του ή σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 µε το οποίο προβλέπεται ότι το ανωτέρω ποσοστό
µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης»
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία.
∆ιάρκεια σύµβασης: Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για δύο έτη µε δυνατότητα παράτασης για
έξι (6) µήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
∆ιάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα τεύχη της
αναλυτικής προκήρυξης από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας: ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, Τηλέφωνο:
2467350279, FAX: 2467350353 καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kastoria.gr .
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
∆ιακήρυξη από τις 12 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 23:59µ.µ.
Τόπος κατάθεσης προσφορών/ ∆ιαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ Αρ. 68283
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.µ. ηλεκτρονικά µέσω του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος
I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εγγυήσεις συµµετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ
(€) ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης αθροιστικά για τα
µέρη που αφορά η προσφορά.
Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης: Η σύµβαση θα καλύπτεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη αρµόδια υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονία, ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού στα τηλέφωνα:
2467350279, fax: 2467350353 e-mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr
Η παρούσα δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

