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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Μύκονος, 21-12-2015
Αρ. Πρωτ.: -11020-

Ο Δήμαρχος Μυκόνου  

προκηρύσσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ,  των ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , (ΔΛΤΜ,  ΝΠΔΔ
ΠΑΚΟ  Γ.  ΑΞΙΩΤΗΣ)   ΚΑΙ  Α  &  Β  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2016»,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης
εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (121.380,40
€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.
11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). 
Η  σύναψη  σύμβασης  εκτέλεσης  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  α)  για  την
προμήθεια καυσίμων  με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί
της εκάστοτε Μέσης  Τιμής  λιανικής  πώλησης του είδους,  κατά την ημέρα
παράδοσης,  όπως διαμορφώνεται  από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων
του  ΥΠΑΝ  για  το  Νομό  Κυκλάδων  και  β)για  την  προμήθεια  λιπαντικών,  με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  επί των τιμών του προϋπολογισμού
της μελέτης της υπηρεσίας.

Τα  προς προμήθεια είδη (περιγραφή, ποσότητα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ), είναι:
1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (59.080 lt, 45.196,20  €)
2) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (6.670 lt, 8.771,05 €)
3) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (40.000 lt, 41.400 €)
4) Υγρό Ad Blue για κινητήρες EURO 4 και EURO 5(120 lt, 120 €)
5)Λιπαντικό SAE 20W – 50 (100 lt, 500€)
6)Λιπαντικό SAE 20W – 40 (100lt, 700€)
7)Λιπαντικό SAE 10W – 40 (30 lt, 390€)
8)Λιπαντικό SAE 10W – 30 (20lt, 260€)
9)Λιπαντικό SAE 15W – 40 (40lt, 520 €)
10)Υδραυλικό Hydrol 68 (50 lt, 200€)
11)Υδραυλικό Hydrol 66 (50 lt, 200 €)
12)Αντιψυκτικό - Παραφλού (≤15 C) (40lt, 80€)
13)Υγρά Φρένων (10lt, 60€)
14)Γράσο (18kg, 126€) 
15)Λιπαντικό μίξης βενζίνης για χορτοκοπτικό (20lt,160€)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΠΧΟΩΚΚ-ΟΜ3



 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
30/12/2015

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4/1/2016, ώρα 08:00 π.μ. 
 Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών:  22/1/2016,  ώρα

18:00 μ.μ

Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  Έλληνες  πολίτες  και  αλλοδαποί  ή  νομικά
πρόσωπα  ή  συνεταιρισμοί  ή  ενώσεις  προμηθευτών  που  ασκούν  εμπορία  των  υπό
προμήθεια ειδών.

Οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται   να  υποβάλλουν  προσφορά   για  το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  ποσοστό  1%  επί  της
προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
ήτοι 986,83€  και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά
τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στον Νόμο.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει
ισχύ επί  210 τουλάχιστον ημέρες,  από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. 

Προσφορές  θα  υποβληθούν  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη.  Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από
την Τεχνική Υπηρεσία και στο τηλέφωνο 2289028557 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του
Δήμου:  www  .  mykonos  .  gr καθώς  και  από  την  επίσημη   πλατφόρμα  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον Τύπο.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ
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