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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

h.xenos@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης
βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων, προϋπολογισθείσας
δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ # 45.000,00€ #, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος
2019.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την
κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου, θα προβεί στη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου
πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων αυτών, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε
χιλιάδων ευρώ #45.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ 24% για το έτος 2019, σύμφωνα με τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία :

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας – Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 36.290,00 €
Φ.Π.Α.
24 %
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών κινητήρων (κατ’ εκτίμηση):
α) 26.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, β) 1.500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, για το
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
έτος 2018 και γ) λιπαντικά κινητήρων, ανάλογα με τις ανάγκες των οχημάτων.
ΕΡΓΟΥ
Ο εφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους
στο πρατήριο του Αναδόχου, με μέριμνα των οδηγών τους.
α) 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη), β) 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων
CPV
ντίζελ) και γ) 09211100-2 (λιπαντικά κινητήρων)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
Ένα έτος, ήτοι από 01-01-2019 ως και 31-12-2019.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τακτικός Προϋπολογισμός :
1. Ποσό 44.000 από τον ΚΑΕ 2410301001 : [αγορές καυσίμων κίνησης],
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
2. Ποσό 1.000 από τον ΚΑΕ 2410204001 : [αγορές ειδών συντήρησης και
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς] του Ειδικού Φορέα 1039 -201, για το
οικονομικό έτος 2019.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:
α)* φόρος εισοδήματος 1% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
β)*0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

γ)*0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%,
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά
υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961).
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
www.eprocurement.gov.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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