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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής στην Διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμό πρωτοκόλλου
18653/24-10-2017 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 47887,2, με αριθμό διαδικτυακής
ανάρτησης Μητρώου του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ:
17PROC002133735 (24-10-2017), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης της προκήρυξης περίληψης
διακήρυξης ΑΔΑ:6Β2ΡΩΗ1-7Γ1 (24-10-2017) , για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης
προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των φορτηγών, επιβατικών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων,
μηχανημάτων έργου του Δήμου Φαιστού καθώς και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των
παιδικών Σταθμών Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου καθώς και η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τα
σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για διάρκεια ένα (1) έτος από
την υπογραφή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Έχοντας υπόψη του:
Α. Τις διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα):
–
–
–

–

–

–
–
–

–

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
Του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Το άρθρο 4 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ(ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’)
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και
β' βαθμού»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμό 15/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών
Προσώπων για ένα έτος.
2. Την υπ’ αριθμό 154/2017 (ΑΔΑ:ΨΔ43ΩΗ1-4ΕΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού,
που αφορά την έγκριση διενέργειας της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Σχολικές Επιτροπές Α’ και Β’ βαθμού) για ένα έτος», με την διαδικασία ανάθεσης του δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με εκτιμώμενη αξία ίση του ποσού των 259.158,78 ευρώ (μαζί
με το Φ.Π.Α.).
3. Την υπ’ αριθμό 3/2017 (ΑΔΑ:7Κ2ΠΟΚ1Ω-Φ39) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού, που αφορά την ανάθεση στο Δήμο
Φαιστού την διενέργεια της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την ανάδειξη
προμηθευτή-χορηγητή , στην ποσότητα των 20.000,00 λίτρων, για την κάλυψη ετησίων αναγκών.
4. Την υπ’ αριθμό 15/2017 (ΑΔΑ:68ΥΗΟΚ1Ω-ΝΔΦ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού, που αφορά την ανάθεση στο Δήμο
Φαιστού την διενέργεια της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την ανάδειξη
προμηθευτή-χορηγητή , στην ποσότητα των 30.000,00 λίτρων, για την κάλυψη ετησίων αναγκών.
5. Την υπ’ αριθμό 173 /2017 (ΑΔΑ:Ψ3Ν3ΩΗ1-79Η) σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Φαιστού, που αφορά την έγκριση τρόπου εκτέλεσης, τον καταρτισμό των όρων
του διαγωνισμού, την έγκριση των λοιπών εγγράφων της μελέτης (σύνταξη της διακήρυξης) για
την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Φαιστού και των Νομικών Προσώπων (Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
& Β' ΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) για ένα έτος», με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
εθνικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης
προμήθειας, εκτιμώμενης αξίας ποσού των 259.158,78 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. και ποσού
208.999,02 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..
6. Την με αριθμό 260/2017 (ΑΔΑ:ΨΥΚΥΩΗ1-Χ0Γ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού,
που αφορά την έγκριση του με αριθμό 1° /28-11-2017 πρακτικού με τίτλο «Αποσφράγιση
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος» .
7. Την με αριθμό 257/2017 (ΑΔΑ;66ΠΘΩΗ1-09Ι) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, που
αφορά την προσφυγή στην διαδικασία διενέργειας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος», λόγω μη
υποβολής προσφορών και παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος στα πλαίσια διενέργειας του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
Ν. 4412/2016, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου 18653/24-10-2017
Διακήρυξης για την ανάδειξη μειοδότη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση
των φορτηγών, επιβατικών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Φαιστού
καθώς και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των παιδικών Σταθμών Ζαρού, Μοιρών και
Τυμπακίου καθώς και η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σε συνέχεια του
διεξαχθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α Συστήματος
47887,2 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 259.158,78 €.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των φορτηγών, επιβατικών,
απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Φαιστού καθώς και η προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των παιδικών Σταθμών Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου καθώς και η
προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
για διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Περιγραφή είδους

Κωδικός CPV

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

AdBlue

24957000-7

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Καύσιμα Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 22.484,00€ πλέον ΦΠΑ
24%

ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα Δ.Ε. Μοιρών Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 71.858,00€ πλέον ΦΠΑ
24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Καύσιμα Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 73.157,02€ πλέον ΦΠΑ
24%
ΤΜΗΜΑ 4: «Καύσιμα Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας
24.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 5: «Καύσιμα Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας
16.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 259.158,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 208.999,02€ ΦΠΑ : 50.160,00€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα χωριστά είτε για το σύνολο των
τμημάτων. Μπορεί επίσης να υποβληθεί προσφορά μόνο για το σύνολο των ποσοτήτων του AdBlue που
αναφέρεται στα τμήματα 1, 2 και 3.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 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 του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr ή στη διεύθυνση
Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Παράλληλα οι προσφορές δύναται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στο κεντρικό πρωτόκολλο
του Δήμου Φαιστού για όσους οικονομικούς φορείς δεν διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές (ψηφιακή
υπογραφή, εγγραφή ως οικονομικός φορέας στο ΕΣΗΔΗΣ) για να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Ο αναφερόμενος εναλλακτικός τρόπος δυνατότητας υποβολής προσφοράς επιλέχτηκε από την
αναθέτουσα αρχή, επειδή έχει παρατηρηθεί από πλευράς της, εκ πείρας
πολλών ετών, ότι οι
συναλλασσόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης , ως επί το πλείστον, ανήκουν στην εδαφική περιφερειακή ακτίνα του Δήμου , και δεν
διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές (ψηφιακή υπογραφή, εγγραφή ως οικονομικός φορέας
στο ΕΣΗΔΗΣ) για να υποβάλλουν προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Παράλληλα έχει παρατηρηθεί από πλευράς της, εκ πείρας πολλών ετών, ότι οι συναλλασσόμενοι
οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο καυσίμων κίνησης και θέρμανσης , οι οποίοι
δεν ανήκουν στην εδαφική περιφερειακή ακτίνα του Δήμου, δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συναλλαγής, μάλλον επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές (κατάλληλο
χώρο, δεξαμενές αποθήκευσης των καυσίμων, αντλίες, κλπ. ).

Οι ενδιαφερόμενοι - οικονομικοί φορείς που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή θα υποβάλλουν
ηλεκτρονική προσφορά κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, με όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 18653/24-10-2017 Διακήρυξη του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι - οικονομικοί φορείς που δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή θα υποβάλλουν
προσφορά σε έντυπη μορφή κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, με όλα τα δικαιολογητικά
(δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά-οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην με
αριθμό πρωτοκόλλου 18653/24-10-2017 Διακήρυξη του προηγηθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής και θα κατατεθούν στο
κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες.
Η
ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στη
Διαδικτυακή
πύλη
του
ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr ή κατάθεσης σε έντυπη μορφή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού
στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες ορίζεται η 02-02-2018 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00 μ.μ. . Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 13-02-2018 ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα ή κατάθεσης σε έντυπη μορφή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου
Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
Αμέσως και πριν την
02-02-2018
www.promitheus.gov.gr ημερομηνία έναρξης και ώρα
ημέρα Παρασκευή και
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
υποβολής προσφορών
ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ
ΜΟΡΦΗ

Κεντρι Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη
διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400
Μοίρες.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13-02-2018
ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00 μ.μ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02-02-2018
ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00 μ.μ.

13-02-2018
ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00 μ.μ..

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στις 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 μ.μ. , από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Η αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη
διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες σε έντυπη μορφή θα γίνει επίσης στις 16-02-2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. , από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Αρχική Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με
αριθμό πρωτοκόλλου 18653/24-10-2017 και με αύξοντα αριθμό Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 47887,2, για την ανάδειξη μειοδότη της δημόσιας σύμβασης
προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των φορτηγών, επιβατικών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων,
μηχανημάτων έργου του Δήμου Φαιστού καθώς και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των
παιδικών Σταθμών Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου καθώς και η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τα
σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για διάρκεια ένα (1) έτος από
την υπογραφή της, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος
25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου
Φαιστού,
αρμόδια
υπάλληλος
Πηρουνάκη
Μαρία,
τηλέφωνο
2892340236,
email
promithies@0466.syzefxis.gov.gr και στον συντάκτη της με αριθμό 15/2017 μελέτη της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος , ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού Φλουρής Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 2892340226.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην διεύθυνση www.dimosfestou.gr.
Σημείωση: Επειδή έχει τροποποιηθεί ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» από την ημερομηνία δημοσίευσης
της Αρχικής με αριθμό πρωτοκόλλου 18653/24-10-2017 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού , ήτοι η 24-10-2017 , θα αναρτηθούν και τα ΦΕΚ με αναφορά στα άρθρα με τα οποία
τροποποιήθηκαν τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016. Η αναφορά θα έχει την μορφή της σημείωσης
προς τους ενδιαφερόμενους .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

