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Ο Δήμαρτος Μσκόνοσ   

 

πξνθεξύζζεη Αλνηθηό Γεκόζην Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ  
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  πνζνύ   131.568,41€ (κε Φ.Π.Α. 24 %).  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4412/16, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον σσμυέροσσα από 

οικονομική άπουη  προσυορά,  μόνο  βάσει  της    τιμής ζύκθσλα  κε  ηηο  

δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  86  ηνπ  Ν.  4412/2016.   α) κε ην ζύζηεκα πνζνζηνύ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%), επί ηεο λόκηκα δηακνξθνύκελεο Μέζεο  Σηκήο  

ιηαληθήο  πώιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο δηακνξθώλεηαη 

από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ην Ννκό Κπθιάδσλ 

γηα ηα  πγξά θαύζηκα θαη β) κε ην ζύζηεκα πνζνζηνύ έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) 

γηα ηα ιηπαληηθά κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή επί ησλ ηηκώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πεξί 

πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Σα  πξνο πξνκήζεηα είδε (πεξηγξαθή, πνζόηεηα, πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ), είλαη: 

1) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (44.900 l, 40.180,50  €) 

2) ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (5.870 l, 8.441,06 €) 

3) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (42.500 l, 50.150 €) 

4) Τγξό Ad Blue γηα θηλεηήξεο EURO 4 θαη EURO 5(120 l, 216 €) 

5)Ληπαληηθό SAE 20W – 50 (150 l, 750€) 

6)Ληπαληηθό SAE 5W – 30 (100l, 880€) 

7)Ληπαληηθό SAE 10W – 40 (130 l, 1.690€) 

8)Ληπαληηθό SAE 10W – 30 (20l, 260€) 

9)Ληπαληηθό SAE 15W – 40 (140l, 1.820 €) 

10)Τδξαπιηθό Hydrol 68 (150 l, 600€) 

11) Βαιβνιίλε 80W - 90 (100 l, 400 €) 

12)Αληηςπθηηθό - Παξαθινύ (≤15 C) (100l, 200€) 

13)Τγξά Φξέλσλ (10l, 65€) 

14)Γξάζν (18kg, 126€)  

15)Ληπαληηθό κίμεο βελδίλεο γηα ρνξηνθνπηηθό (40l,3200€) 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΑΞΤΩΚΚ-ΒΚΤ



Ο δηαγσληζκόο  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  κε  ρξήζε  ηεο  πιαηθόξκαο  ηνπ  

Δζληθνύ  πζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθώλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ  (Δ..Ζ.ΓΖ.)  κέζσ  

ηεο  δηαδηθηπαθήο  πύιεο  www.promitheus.gov.gr  ηνπ  ζπζηήκαηνο,  ύζηεξα  από 

θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ  είθνζη δύν εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ. 

 Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΖΓΖ: 

05/05/2017 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 08/05/2017, ώρα 08:00  

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 26/05/2017, ώρα 

23:00  
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηώλ, πνπ αζθνύλ ηελ εκπνξία ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ.    

 
 Κάθε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προςφορά 
για το ςφνολο των ομάδων  των υπό προμήθεια ειδών και υπό την προχπόθεςη ότι ςτην 
προςφορά του θα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ποςοτήτων των ειδών  τησ κάθε 
ομάδασ 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε  πνζνζηό 2% ηεο αμίαο ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 

24%, ήηνη 2.122,07€. 

 

Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε. Οη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα από ην 

γξαθείν πξνκεζεηώλ θαη ζην ηειέθσλν 2289025975 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο. Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δηαζέζηκα από ην δεκόζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

Γήκνπ: www.mykonos.gr θαζώο θαη από ηελ επίζεκε  πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 
 

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεύρνο ΓΓ θαη ζηνλ Σύπν. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.          

      

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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