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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 32067 /10-12-2013  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να συνάψει σύμβαση με προμηθευτές-χορηγητές καυσίμων για 

την κάλυψη των αναγκών του και των Νομικών του Προσώπων κατά το έτος 2014 με 

διαπραγμάτευση-απευθείας ανάθεση (με δυνατότητα 4μηνης παράτασης), καλεί τους 

ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σφραγισμένες στο Γραφείο Κίνησης του 

Δήμου στη θέση ‘’Παπούρα’’ στα Μυσσίρια,  μέχρι την Τρίτη 17/12/2013 και ώρα 10:00 π.μ. 

για το Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 21215/2013. 

Δαπάνη για την προμήθεια:           1.116.631,36 Ευρώ 

Δαπάνη ΦΠΑ 23%:                           256.825,21 Ευρώ 

Προϋπολογισμός προμήθειας:       1.373.456,57  Ευρώ. 

Θα υπάρξει σχετική πίστωση  στον προϋπολογισμό του έτους 2014 και 2015.   

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης του, για προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ρεθύμνου και των νομικών του Προσώπων, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super 

και πετρέλαιο θέρμανσης. 

Τόπος, Χρόνος, Τρόπος παράδοσης:  

 Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Ρεθύμνης και 

των Νομικών του προσώπων.  

Τα προς προμήθεια είδη είναι: 

α) βενζίνη  super (LPR) κοινή 6.534 λίτρα, 

β) βενζίνη αμόλυβδη  73.700 λίτρα, 

γ) πετρέλαιο κίνησης 610.167 λίτρα και 

δ) πετρέλαιο θέρμανσης 204.859,33 λίτρα. 

Σύνολο: 895.260,33 λτ. 



 2

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 

προμήθεια καυσίμων είτε για μέρος αυτών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 

εμπορία και διάθεση καυσίμων.  

Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης του διαγωνισμού και σε διαφορετικούς προμηθευτές 

ανά (Δημοτική Ενότητα) σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και ανά Νομικό Πρόσωπο. 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 496/2013 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων περί σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια της διαδικασίας του Διαγωνισμού με 

διαπραγμάτευση-απευθείας ανάθεση, δεν θα ενεργοποιηθεί η παρ5β του άρθρου 13 της 

Διακήρυξης, με το δεδομένο ότι αυτό αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των όρων της. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 68.673,00 Ευρώ και αφορά προσφορά 

ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού και με ισχύ 

τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, 

θα  προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 

αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και 

προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση. 

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας του 

Δήμου Ρεθύμνης στη Ταχ. Δ/νση: Μυσσίρια (Θέση Παπούρα) Τ.Κ 74100, τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. Τηλ. +302831023497,40977, 40978 ΦΑΞ: +302831040981, 40043 αρμόδιος 

υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης. 
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