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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς 
 
   Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα 
Τρίτη, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ («Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ.»), 
συνολικού προϋπολογισμού 848.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23%), η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης – απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με την 251/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σχετ. η με αριθμό 326/2014) και αφορά στα 
παρακάτω είδη: 
  
1. Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης – ποσότητα: 533.145,94 λίτρα. 
2. Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 RON) – ποσότητα: 65.000,00 λίτρα. 
3. Βενζίνη Σούπερ (SUPER) – ποσότητα: 15.000,00 λίτρα. 
 
Οι ποσότητες ανά είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το δικαίωμα συμμετοχής 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση προσφοράς, 
αναφέρονται αναλυτικά στη με αριθμό 53/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ ΒΙΞΡΩΨ9-Π9Χ) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 92/2014 
απόφασή της (ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΩΨ9-ΙΥΚ). 
 
Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 
υπολογιζόμενο για έκαστο είδος, στη διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας1. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να 
υπερβαίνει το 5%.  
 
Για την υποβολή της προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα παρακάτω:  
 
 Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη ή super 

θα γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου. Ο 

                                                             

1 (βλ. σχετική ιστοσελίδα: http://www.fuelprices.gr) 
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ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

 
 Θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά τροφοδοσία, την ημέρα που 

πραγματοποιείται και στο τέλος κάθε 15νθημέρου θα εκδίδονται αντίστοιχα 
τιμολόγια, ανά υπηρεσία, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, 
συνοδευόμενα από το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. Επίσης στο τέλος κάθε 15νθημέρου θα εκδίδεται 
συγκεντρωτική κατάσταση προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές 
λογιστικές συμφωνίες. 

 
 Κάθε φορά που τα οχήματα θα τροφοδοτούνται με καύσιμα από τα πρατήρια, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει δελτίο αποστολής επί του οποίου 
θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και θα προσυπογράφει 
ο οδηγός του οχήματος. Προκειμένου ο ανάδοχος να χορηγήσει καύσιμα, 
απαιτείται η προσκόμιση ειδικού εντύπου – εντολής της υπηρεσίας, με 
σφραγίδα και υπογραφή του προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Οχημάτων του Δήμου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.  

 
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομέ- 
νου του ΦΠΑ.  
Η εν λόγω εγγυητική αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
που θα κατατεθεί πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορίζεται σε  
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συμβατικού ποσού προ ΦΠΑ. 

 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μας έως την 4η 
Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κλπ, 
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου, οδός Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα.  
 
 
 
                                                                                           Ο Αντιδήμαρχος 
 
 
                     Δημήτριος Σμυρνής 
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