INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.10 12:39:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ1ΑΟΩΕ4-Μ62

Ημερ/νια 10/05/2018
Αρ. Πρωτ. 2048

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΡΑΧΩΝ
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προμήθειας << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΡΑΧΩΝ >> προϋπολογισμού

69.600,00 ευρώ με

το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ικαρίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αγιος Κήρυκος
Ταχ.Κωδ.83300
Τηλ.:.2275350428
Telefax:22750 23538
E-mail:moylas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:www.ikaria.gov.gr

Κωδικός NUTS: EL412
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.ikaria.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
από το γραφείο του Δήμου Ικαρίας

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 09134100-8
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: EL412
5.

Περιγραφή

της

δημόσιας

σύμβασης:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΡΑΧΩΝ
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε ΡΑΧΩΝ

ΑΔΑ: Ψ1ΑΟΩΕ4-Μ62
8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 01/06/2018, ημέρα Παρασκευή. Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί στο Δήμο Ικαρίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11.

Χρηματοδότηση:

Η

δαπάνη

θα

βαρύνει

τους

ΚA 10-6641.03:

6.600,00 € ,ΚA 70-6641.03 15.000,00 € ΚA 30-6641.03: 48.000,00 €
του προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και οι υπ.αρ 277, 91, 280
αποφάσεις δεσμεύσεων των σχετικών πιστώσεων
ποσού,

για την ύπαρξη διαθέσιμου

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ

80/2016.
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία

άσκησής

της

είναι

πέντε

(5)

ημέρες

από

την κοινοποίηση της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Ικαρίας www.ikaria.gov.gr

Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

