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Επωνυμία και Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ
ο
Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: κοσ Καφάςθσ Περικλισ, 6 χλμ Κοηάνθσ
– Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ), Τ.Κ.: 50100, Κοηάνθ, Ελλάδα GR, Τθλζφωνο: 24610 45531-3,
fax: 24610 45532, email: info@diadyma.gr
Σφποσ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ: Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ.
Ονομαςία ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι: «Προμικεια Τγρών Καυςίμων &
Λιπαντικών».
Ημερομθνία και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ: Δευτζρα 23-11-2015 και ϊρα 10:00 π.μ.
ςτα γραφεία τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (6ο χλμ Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ).
Περιγραφι / αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο
«Προμικεια Τγρών Καυςίμων & Λιπαντικών» με το ςφςτθμα που περιλαμβάνει ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ προςφορά.
υνοπτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ:
Αντικείμενο τθσ προμικειασ αποτελεί θ προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ ντίηελ και αμόλυβδθσ
βενηίνθσ ςε οχιματα τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ςτο πρατιριο του Αναδόχου, πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο
κτίριο τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων τθσ
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. τα οποία κα παραδίδονται ςτισ Κεντρικζσ Εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Νότιο
Πεδίο ΔΕΗ Α.Ε)
Σόποσ εκτζλεςθσ παροχισ των υπθρεςιών: Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, GR
Σαξινόμθςθ κατά CPV:
CPV

09134100-8

09132100-4
09135100-5

09211000-1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ (lt)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

1-Γρεβενϊν
2-Καςτοριάσ
3-Φλϊρινασ
4-Σερβίων
5-Δεςκάτθσ

lt

21.254
17.076
10.846
10.881
11.690

20.000,00
16.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00

6-Κοηάνθσ

lt

17.361

20.000,00

6-Κοηάνθσ

lt

23.529

16.000,00

ΕΙΔΟ

ΕΝΟΣΗΣΑ

Πετρζλαιο
Ντίηελ
Αμόλυβδθ
βενηίνθ
Πετρζλαιο
κζρμανςθσ
Λιπαντικά
ζλαια και
λιπαντικά
μζςα

7

Όπωσ αναφζρεται ςτθν
αναλυτικι διακιρυξθ
Γενικό φνολο προ ΦΠΑ

9.
10.
11.

17.000,00
120.000,00

υνολικι ποςότθτα ι μζγεκοσ: Προχπολογιςμόσ ςφμβαςθσ 120.000,00 Ευρώ πλζον του
αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. ι 147.600,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 23%.
Διάρκεια ι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον
ανάδοχο και μζχρι 31-12-2016.
Παροχι αςφάλειασ και εγγυιςεισ που απαιτοφνται: Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό ποςοςτοφ 5% του Π/Υ τθσ Ομάδασ ι των Ομάδων που κα ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ
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ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α, με χρόνο ιςχφοσ όχι μικρότερο των εκατόν
είκοςι (120) θμερϊν) από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
12. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό:
α) Όλα τα φυςικά πρόςωπα (Ζλλθνεσ και Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόςωπα (Ημεδαπά & Αλλοδαπά)
γ) Συνεταιριςμοί (υπό τθν προχπόκεςθ ότι αςκοφν εμπορικό ι βιομθχανικό ι βιοτεχνικό
επάγγελμα ςχετικό με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
δ) Ενϊςεισ προμθκευτϊν εφόςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 7 του Π.Δ 118/07.
13. Νομοκετικζσ Διατάξεισ:
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
14. Τποδιαίρεςθ ςε μζρθ: Για τα καφςιμα, θ προςφορά κα πρζπει να είναι για τουλάχιςτον μία
Ομάδα όπωσ αυτι αναφζρεται ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ. Ο υποψιφιοσ δεν μπορεί να
κατακζςει οικονομικι προςφορά για μζροσ Ομάδασ αλλά για το ςφνολο αυτισ. Για τα λιπαντικά,
ο υποψιφιοσ μπορεί να κατακζςει προςφορά για μζροσ τθσ Ομάδασ (είδθ λιπαντικϊν).
15. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ.
16. Παραλαβι εγγράφων και ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ:
Ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν
θλεκτρονικά από τθν Ανακζτουςα Αρχι ζπειτα από αίτθςι τουσ (ζγγραφθ ι θλεκτρονικι) μζχρι
και τθν Πζμπτθ 19-11-2015 (κακθμερινά 08:00-16:00).
17. Λιξθ προκεςμίασ κατάκεςθσ των φακζλων προςφορών: Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να
κατακζςουν προςφορζσ το αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα 23-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ., ςτα
γραφεία τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Η εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που οι φάκελοι
προςφορϊν φτάςουν ςτο πρωτόκολλό τθσ μετά τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία, και εάν
αυτό γίνει δεν κα γίνονται δεκτοί.
18. Πρόςωπα που επιτρζπεται να παρευρίςκονται κατά το άνοιγμα των προςφορών: Κατά τθν
αποςφράγιςθ των φακζλων των προςφορϊν δφνανται να παρίςτανται οι νομίμωσ οριςμζνοι
εκπρόςωποι των διαγωνιηόμενων.
19. Διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να κατατεκοφν οι φάκελοι: Διαχείριςθ Απορριμμάτων Δυτικισ
ο
Μακεδονίασ Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 χλμ Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ), Τ.Κ.501 00,
Κοηάνθ, GR.
20. Γλώςςα: Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και οι δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Όςο ςτοιχεία δεν είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςθ αλλιϊσ δε κα λαμβάνονται υπόψθ.
21. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Ενενιντα (90) θμζρεσ.
22. Χρθματοδότθςθ: Η προμικεια χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ.
23. Ζγκριςθ αποτελζςματοσ: Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
24. Πλθροφοριακά ςτοιχεία:
Α. Ο ΦΠΑ βαρφνει τον κφριο του ζργου.
Β. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον κφριο του ζργου.
Γ. Πλθροφορίεσ δίδονται από τθ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ςτα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1, κ.κ. Περικλισ
Καφάςθσ - Τςιόπτςιασ Κων/νοσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (κακθμερινά 08:00-16:00).
Κοζάνη, Οκτώβριος 2015
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής
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