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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

του διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου κίνησης, υγραερίου κίνησης,  πετρελαίου θέρμανσης, 
βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Συνδέσμου. Η σύμβαση θα εκτελεστεί 
(κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS: GR142). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 
4412/2016.  
Ειδικότερα: 
α) Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (τμήματα – ομάδες 1,2,3 & 
4), κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, που θα προκύπτει μετά την 
ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από 
το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Το ανωτέρω 
ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. 
β) Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια λιπαντικών (τμήμα – ομάδα 5) κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 199.643,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 
47.914,61 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 247.558,31 ευρώ. Η 
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου. Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα 
με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και οι ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V) 
είναι: 

CPV ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) Λίτρα 173.000 178.190,00 

09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρα 4.000 4.848,00 

09133000-0 Υγραέριο Κίνησης  Λίτρα 3.000 1.917,00 

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 1.500 1.158,00 

09211000-1 
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά 

μέσα 
Λίτρα 4.114,00 13.330,80 

09211000-1 
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά 

μέσα 
Τεμάχια 50 200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 199.643,80 

ΦΠΑ (24%): 47.914,51 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ): 247.558,31  

 
 



Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, που αποτελούν έγγραφα της 
σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των 
προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 
00:01. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 και 
ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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, καθώς και  
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. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 
οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, 
της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης 
(χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα – ομάδες, ως 
αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1.3 του άρθρου 1 της διακήρυξης και βάσει της με αριθμό 3/2017 
μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα 
αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες 
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή απαραδέκτου. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της 
εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές. 
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Η παράδοση των καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται 
τμηματικά κατόπιν έγγραφης εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία του κάθε Φορέα Υλοποίησης. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να 

καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του 
κάθε Νομικού Προσώπου – Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Καλλιάρχου 17, Λάρισα, Τ.Κ.: 413 35, τηλέφωνο: 2410289229, Fax: 
2410289262, e-mail: fodsalar@otenet.gr, Αρμόδια υπάλληλος: Καρτσαφλέκη Μιχαλία, τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από 
την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον δικτυακό τόπο: http://www.fodsalar.gr, όπου παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Ο  Πρόεδρος του  
ΦοΔΣΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

http://www.fodsalar.gr/

