
 

Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που
σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

231901-2021 - Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παραγωγή, επιλογές αγοράς κατά προτεραιότητα και
προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των
προσαρμοσμένων εμβολίων για μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 και των παιδιατρικών
παρασκευασμάτων των εν λόγω εμβολίων για τα κράτη μέλη της ΕΕ

Προμήθειες - 279676-2021

04/06/2021    S107
I. II. III. IV. VI.

Ελλάδα-Λάρισα: Πετρέλαιο ντίζελ
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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Τμήμα II: Αντικείμενο

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας 
Ταχ. διεύθυνση: Καλλιάρχου 17 
Πόλη: Λάρισα 
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa 
Ταχ. κωδικός: 412 21 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Κυραμάς 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fodsalar@otenet.gr 
Τηλέφωνο: +30 2410289229
Φαξ: +30 2410289262 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:  
Γενική διεύθυνση: www.fodsalar.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

Προμήθεια υγρών καυσίμων Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας.

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231901-2021:TEXT:EL:HTML
mailto:fodsalar@otenet.gr?subject=TED
http://www.fodsalar.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Αριθμός αναφοράς: Α.Ε.Ε. 20/2021
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

09134100 Πετρέλαιο ντίζελ
II.1.3) Είδος σύμβασης

Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

H υπό ανάθεση προμήθεια αφορά σε υγρά καύσιμα κίνησης [πετρέλαιο κίνησης
(diesel), αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο κίνησης], για τις ανάγκες εφοδιασμού του
στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας, καθώς και
υγρά καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις εγκαταστάσεις του
Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292 121.50 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή
II.2.1) Τίτλος:

Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε. Λάρισας.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
09133000 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η προμήθεια καυσίμων κίνησης [πετρέλαιο κίνησης (diesel): 195.000 λίτρα,
αμόλυβδη βενζίνη: 4.000 λίτρα και υγραέριο κίνησης: 1.500 λίτρα), για τις
ανάγκες εφοδιασμού του στόλου του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν.
Λάρισας, περιοχή Μαυρόλιθος, Γυρτώνη Δήμου Τεμπών, καθώς και η προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης: 2.000 λίτρα, για τις εγκαταστάσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε.
Λάρισας στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Λάρισας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 218 613.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους
όρους της αρχικής σύμβασης, και για τις ίδιες ακριβώς προμήθειες σε συμβατική
ποσότητα και αξία.



II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε. Αγιάς.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πρόκειται για την προμήθεια 18.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον στόλο
του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας στον Σ.Μ.Α. Αγιάς, θέση «Νταμάρι», της Δ.Ε. Αγιάς του
Δήμου Αγιάς.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 458.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρου 206
του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους
όρους της αρχικής σύμβασης, και για τις ίδιες ακριβώς προμήθειες σε συμβατική
ποσότητα και αξία.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε. Ελασσόνας.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πρόκειται για την προμήθεια 25.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, για τον στόλο
του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας στον Σ.Μ.Α. Ελασσόνας, θέση «Ισιώματα», της Δ.Ε.
Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης



Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 025.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους
όρους της αρχικής σύμβασης, και για τις ίδιες ακριβώς προμήθειες σε συμβατική
ποσότητα και αξία.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε. Φαρσάλων.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πρόκειται για την προμήθεια 25.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, για τον στόλο
του Φο.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Λάρισας στον Σ.Μ.Α. Φαρσάλων, θέση «Τσουμάκα», της Τ.Κ.
Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 025.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους
όρους της αρχικής σύμβασης, και για τις ίδιες ακριβώς προμήθειες σε συμβατική
ποσότητα και αξία.



Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των

απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/07/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή
συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/07/2021
Τοπική ώρα: 12:00

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης 
Ταχ. κωδικός: 182 33 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 

mailto:president@aepp-procurement.gr?subject=TED


Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/06/2021

http://www.aepp-procurement.gr/

