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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ο ∆ήµαρχος Μήλου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
προϋπολογισµού 140.195,10 ευρώ µε το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 84800
Τηλ.: 2287360108
Telefax: 2287023374
E-mail: mkoliaraki@milos.gr
Ιστοσελίδα: www.milos.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.milos.gr. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο
προµηθειών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (07:00 – 15:00). Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5 και 24951000-5
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας : EL 422
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: προµήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών
7. Χρόνος παράδοσης προµήθειας : Έτη 2017 και 2018
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων
Συµβάσεων, Σ∆Σ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο
άρθρο 7 της παρούσας.
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο
µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 08/11/2017 ηµέρα
Τετάρτη. Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 16/10/2017. Και η ώρα
έναρξης η 10:00. Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 07/11/2017 και η
ώρα λήξης 12:00. Στις 08/11/2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ηµέρες
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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13. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6411.01 10.6643 20.6641.01
25.6641.01 25.6644.01 30.6641.01 30.6644.01 35.6644.01 των προϋπολογισµών 2017 και
2017 του ∆ήµου Μήλου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 146/2014 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη ΑΑΥ
του ∆ήµου Μήλου µε αριθµό 377/2017.
14. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε
συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
(άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016)
∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης
δηµόσιων συµβάσεων εκτός από την προαναφερόµενη προδικαστική προσφυγή.
(άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά
για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα
έγγραφα της σύµβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε
απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
366. (άρθρο 364)
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς
και του Π∆ 39/2017.
Ο ∆ήµαρχος Μήλου

Γεράσιµος ∆αµουλάκης

