
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                     Αριδαία 29/10/2019      

                                                                       Αρ. Πρωτ.  24358 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης)   για τις ανάγκες του 

Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  

της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)    

Ο ∆ήμαρχος Αλμωπίας 

προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 
καυσίμων κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικών   για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
∆ήμου Αλμωπίας, του  ΚΕΚΠΑ, της  ∆ΗΚΕΑ, της  Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας και της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ενδεικτικό διάστημα  ένα 
έτους (δώδεκα μήνες)», προϋπολογισμού  565.603,28  ευρώ με 24% Φ.Π.Α.  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήμος Αλμωπίας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 
Ταχ.Κωδ.: 58400 
Τηλ.:23843 50291 
Telefax:23840 21226 
E-mail: syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.dimosalmopias.gov.gr 
Κωδικός NUTS : EL 524 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosalmopias.gov.gr.  
3. Κωδικοί CPV: 09134100-8, 09135100-5 & 09132100-4  
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 
«Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης » βάση της 39/2019 
μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες: 
Α)  των  υπηρεσιών  του ∆ήμου Αλμωπίας,  
Β) του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύη  
(ΚΕ.Κ.Π.Α.) ∆ήμου Αλμωπίας     
Γ) του νομικού προσώπου ∆ημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας 
(∆Η.Κ.Ε.Α.) ∆ήμου Αλμωπίας 
∆) του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
∆ήμου Αλμωπίας 
Ε) του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήμου Αλμωπίας 
 





  

   Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι Αναθέτουσες 
Αρχές. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. 
5. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές  
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ενδεικτικό διάστημα ενός έτους (δώδεκα 
μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.   
7. ∆ικαιούμενοι συμμετοχής:  ∆ικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας,  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  
και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το 
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της 
∆ιακήρυξης).  
 
 8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα 
ή όλα τα τμήματα, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.  ∆ηλαδή θα 
γίνονται δεκτές προσφορές, για το σύνολο των τμημάτων,  η για κάθε τμήμα  
ξεχωριστά, η για οποιανδήποτε συνδυασμό τμημάτων  των προς προμήθεια ειδών.   
Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη του κάθε τμήματος  
της παρούσας σύμβασης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.   
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
10. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 01/11/2019 
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01/12/2019 και ώρα 15:00 μμ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού): Tην 05-12-
2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημερών  από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού 
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
13. Χρηματοδότηση: Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) ο 
∆ήμος Αλμωπίας β) το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύη  (ΚΕ.Κ.Π.Α.) ∆ήμου Αλμωπίας  γ) το Νομικό Πρόσωπο ∆ημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας (∆Η.Κ.Ε.Α.) ∆ήμου Αλμωπίας, δ) το νομικό 
πρόσωπο Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου 
Αλμωπίας και ε) το νομικό πρόσωπο Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήμου Αλμωπίας  
16. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της 
διακήρυξης.  
15. Εγγύηση συμμετοχής 





  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού της 
παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
εξήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (4.561,32 €) για το σύνολο των 
τμημάτων. Καθώς το αντικείμενο είναι διαιρετό το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά ανάλογα με τους πιθανούς 
συνδυασμούς τμημάτων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου.  
 
14. ∆ημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  Το πλήρες 
κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. .Προκήρυξη (περίληψη της 
παρούσας ∆ιακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 : Σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα του Ν.Πέλλας  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimosalmopias.gov.gr    
 
 

       Ο ∆ήμαρχος 

                                                                          

 

                                                              ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                              

 

 

   




