
 

Διεύθυνση: Πλατεία Αγγ. Γάτσου 1 Αριδαία 
Πληροφορίες: Ι.ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ – Β. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ 
Τηλ. 23843 – 50921/50274 
ΦΑΞ 23840- 21226 
Τ.Κ. 58400 

                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 458.696,82 € συμπεριλαμβανομένου 
του   ΦΠΑ 24%, (369.916,79 € πλέον ΦΠΑ 88.780,03 €) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 
δώδεκα (12) μήνες   

Τα προς προμήθεια είδη συνολικά για τον Δήμο Αλμωπίας και τα Νομικά του Πρόσωπα  είναι τα εξής: 
 

Οι   ποσότητες αναλυτικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Αλμωπίας και για κάθε  Νομικό Πρόσωπο 
περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: 
Α) Για τα καύσιμα  (ΟΜΑΔΕΣ Α1,Α2,Γ,Δ,Ε & ΣΤ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  
          
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
  

 Αριδαία 27-09-2016 
                  Α.Π.   25292  

Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
  ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (σε 
€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
             σε €) 

 
Κα

ύσ
ιμ

α 

Πετρέλαιο θέρμανσης (cpv 
09135100-5) 389.484 0,651 253.554.08 
Πετρέλαιο κίνησης (cpv 
09134100-8) 100.000 0,862 86.200,00 
Βενζίνη Αμόλυβδη 95 
Οκτανίων (cpv 09132100-4) 14.338 1,133 16.244,95 

 ΣΥΝΟΛΟ  355.999,04 
Λιπαντικά 
συνολικά  13.917,75 

ΣΥΝΟΛΟ 369.916,79 

Φ.Π.Α.  24% 88.780,03 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 458.696,82 

ΑΔΑ: 7ΨΗ9ΩΨΩ-ΓΒ8



πετρέλαιο θέρμανσης), του Τμήματος Εμπορίου & τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και 
αρνητικό , χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/14).   
 
Β) Για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ Β) τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, στο σύνολο της προμήθειας των 
λιπαντικών . 

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές: 
- για το σύνολο των ομάδων των καυσίμων και λιπαντικών. 
- για το σύνολο των καυσίμων μιας ή περισσοτέρων ομάδων. 
- για το σύνολο της ομάδας των λιπαντικών 

Διευκρινιστικά: 
-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε 

ομάδας καυσίμων και λιπαντικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν  για την 
κάθε ομάδα καυσίμων ή λιπαντικών για ολόκληρη την ποσότητα, όπως αναγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη  

-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα αφορά σε μέρος της ομάδας των λιπαντικών. Γι' 
αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της ομάδας των λιπαντικών του Δήμου 
Αλμωπίας, όπως αναγράφονται στην υπ αριθμ 23/2016 μελέτη προμήθειας. 
   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.     

 
 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ,  ΑΦΜ: 997600077 , Δ.Ο.Υ. ΈΔΕΣΣΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ 1  
ΑΡΙΔΑΙΑ  ΤΚ 58400 
ΤΗΛ. 23843 50291 
ΦΑΞ 23840 21226 

   e-mail: finance.dep@0598.syzefxis.gov.gr 
 

  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: : Άμεσα με την δημοσιοποίηση της 
διακήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα Πέμπτη   10/11/2016 
και ώρα 15:00 μμ  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , στις 17-11-2016 και ώρα 11:00 π.μ. 

 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντας  για ποσό που θα 

καλύπτει το 1% της  προϋπολογισθείσης δαπάνης προ  ΦΠΑ των ομάδων της αναλυτικής διακήρυξης για τις οποίες θα 
υποβάλει  προσφορά. 
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου διαστήματος δεν εξαντληθούν οι ποσότητες που 
περιλαμβάνονται στην 23/2016 μελέτη η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι την  
εξάντλησης τους, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Δήμο & τα Νομικά του Πρόσωπα.    

 
     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά  &  νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , 
συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της 
προμήθειας.    
   Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Το σύνολο των τευχών δημοπράτησης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.dimosalmopias.gov.gr Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου 
Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, αρμόδιοι  κ. . Ι.ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ – Β. ΠΟΡΤΟΚΟΛΗ  τηλ. 23843 
-50291 & 23843 - 50274).  
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 27-09-2016 

 
                Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 
46 Ν.3801/2009 και του Ν. 3548/07).                                                                             
            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                                  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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