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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών» για τρία (3) έτη)» 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός: Στ. Καραγιώργη 2 

Ταχ.Κωδ.:141.21 

Τηλ.: 2132000165-282 

Fax: 2132000283 

E-mail: promithies@iraklio.gr 

Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 

διαδικτύου www.iraklio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Περιγραφή της Σύμβασης: Ανοιχτή διεθνής ηλεκτρονική (άνω των ορίων), µε τα κάτωθι  κριτήρια 

κατακύρωσης: 

 Για τα καύσιμα η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Λιανικών Τιμών (Μ. 

Λ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Kαθημερινού Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών 

Καυσίμων», του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών/ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Αττικής 

(http://www.fuelprices.gr/). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν.4257/2014. 

 Για το adblue θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας Ε 

 Για τα λιπαντικά θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας ΣΤ. 

Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα, είτε για περισσότερα 

είτε για όλα τα τμήματα και για το σύνολο κάθε τμήματος, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

4.  Κωδικοί CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4, 09123000-7, 24957000-7, 09210000-4. 

5. Αντικείμενο της Σύμβασης: H «προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδη βενζίνη και 

φυσικό αέριο κίνησης), adblue  και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και πετρελαίου 

θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών:  

• Του Δήμου Ηρακλείου Αττικής 

• του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας  (Ο.Π.Α.Κ.Μ) 

• Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής 
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• Της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 

6.  Χρονική διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της.  

7. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας είναι 1.424.111,72€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία κάθε 

Τμήματος. 

8. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης 

του ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 02-12-2020, ώρα 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

στο σύστημα είναι η 05/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

9.  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά 

την 12-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. 

10. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 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. 

11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1%, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παραγρ 2.2.2 της 

Διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

12. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

13. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙI της Διακήρυξης 

14. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δώδεκα (12) 

μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης. 

15.  Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος της προμήθειας  δεν γίνονται δεκτές. 

16. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής και τα Νομικά του Πρόσωπα. Η δαπάνη είναι πολυετής και βαρύνει τις σχετικές 

πιστώσεις του προϋπολογισμού.  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.  

17. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση www.iraklio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 

στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται, κατά τα νόμιμα, στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρτάται και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό τύπο.                                                                      

 

                                                                                                              

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                           

                                                                                       Νικόλαος Μπάμπαλος 
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