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Βάσει της 31/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021", με αριθμό
Διακήρυξης 1449/19.02.2020, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 89116,2 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων,

λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ

20PROC006313769.
Με την υπ’ αριθ. 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε
συνέχεια της υπ’ αριθ. 3080/06.04.2020 Γνωμοδότησης της Επιτροπής
Διαγωνισμού αποφασίστηκε:
α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών
(άγονος) και
β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου
διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού
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διαγωνισμού. Συνεπώς, ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προσφεύγει στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ",
προϋπολογισμού 8.499,46 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα
ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η
υπ’ αριθ. 1423/18.02.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου
και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη
05.11.2020 και ώρα 11.30 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με την αποστολή σφραγισμένων φακέλων
προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών στους οποίους θα
περιλαμβάνονται:
1. Υποβολή προσφοράς ως προς το ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε
μέσης τιμής του Νομού Μαγνησίας. Η προσφορά θα υποβάλλεται μέσω
απλού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου
αναδόχου,

το

προσφερόμενο

ποσοστό

έκπτωσης, η

ημερομηνία

υποβολής και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
3. Φορολογική Ενημερότητα της επιχείρησης.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης, ενώ όταν πρόκειται για
ατομική επιχείρηση απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης για τη
μη ύπαρξη οφειλών που αφορούν τις εισφορές ασφάλισης του ιδιοκτήτη.
5. Πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι "οι προδιαγραφές
του προσφερόμενου πετρελαίου θέρμανσης καλύπτουν τις απαιτήσεις
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που ορίζονται στην υπ' αρ. πρωτ. 1372/17.02.2020 Μελέτη του
Διαγωνισμού".
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι "η επιχείρηση
τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1449/19.02.2020
διακήρυξη. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στην
κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Τα έγγραφα της
σύμβασης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η

αποσφράγιση

των

προσφορών

των

συμμετεχόντων

θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05.11.2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Η Επιτροπή
αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων
θα συντάξει και θα υποβάλει προς την Οικονομική Επιτροπή πρακτικό προς
έγκριση Πρακτικό στο οποίο θα ορίζεται ο οριστικός ανάδοχος της
προμήθειας. Κατόπιν της έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή ο οριστικός
ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική καλής
εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
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