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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Ο Δήμαρχος Τεμπών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Προμήθεια Καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι, το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησής ,του Τμήματος
Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & προστασίας
Καταναλωτή για το Νομό Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς να υπερβαίνει το 5%, όπως
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4257/2014
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ και τα ΝΟΜΙΚΑ του ΠΡΟΣΩΠΑ. Η δαπάνη της
σύμβασης θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Τεμπών και των Νομικών
του Προσώπων. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής :
1. Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5,
2. Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134200-9
3. Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4
Η προμήθεια έχει ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 255.154,18 € με Φ.Π.Α. (Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 205.769,50€,
ΦΠΑ:49.384,68 €). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 140529)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 07-10-2021 & ΏΡΑ 15:00μ.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29-10-2021 & ΩΡΑ 15¨00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03-11-2020 και ώρα 11¨00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική
διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν στο σύνολο των ποσοτήτων. Προσφορά η
οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως
31/12/2022 ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Η
σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να
τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει
υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του
Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2% ευρώ της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 4.115,39 ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
συμβαλλόμενου φορέα κατά σύμβαση, για ποσό που αντιστοιχεί στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ
ΦΠΑ.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Τεμπών www.dimostempon.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Τεμπών, στο τηλέφωνο 24953 50407 και στο φαξ 24950 22410.
Ο Δήμαρχος
Μανώλης Γεώργιος

