
 
 

                                                                                                                           

 
ΝΟΜΟ ΑΦΑΩΑ 

ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ:                                         

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ, ΓΙΑ ΣO ΕΣO 2023» 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 222.011,83 ΕΤΡΨ (συμπεριλαμβανομάνου του ΥΠΑ) 

Ο Δέμαρχος ΕρυμΫνθου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμάνες προσφοράς για την ανΫδειξη αναδόχου 

εκτάλεσης της προμέθειας με τήτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023», προϋπολογισμού 222.011,83  ΕΤΡΨ με το Υ.Π.Α. 

 

1. Αναθάτουσα Αρχέ - τοιχεήα επικοινωνήας: 

Αναθάτουσα Αρχέ:  ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ , Νομός Αχαΐας - GR25008, Φαλανδρήτσα, ΕλλΫδα - τηλ: +30 

26943 60333 - fax: +30 26943 60331 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομεήο: liakos@erymanthou.gr, Ιστοσελήδα: 

http://www.erymanthou.gov.gr, αρμόδιοι για πληροφορήες :  Σσιλήγκας ΕυΫγγελος (μελάτη-τεχνικάς 

προδιαγραφάς) τηλ. 2694360330  και ΚανελλΫκης Ηλήας (υπεύθυνος διαγωνισμού) τηλ: 26943 60324. 

 

2. Πρόσβαση στα άγγραφα: Άμεση και δωρεΫν πρόσβαση στα άγγραφα της σύμβασης υπΫρχει στη διεύθυνση 

διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελήδα του Δέμου http:// www.erymanthou.gr. 

 

3. Κωδικοή CPV: 09134100-8 (Πετράλαιο κήνησης), 09135100-5 (Πετράλαιο θάρµανσης), 09132100-4  (Βενζήνη 

Αµόλυβδη), 09211100-2 (ΛιπαντικΫ). 

 

 

4. Περιγραφέ της δημόσιας σύμβασης: Σο φυσικό αντικεήμενο της σύμβασης περιλαμβΫνει: 

-Σην προμέθεια πετρελαήου κήνησης (diesel) για τη κΫλυψη των αναγκών λειτουργήας των οχημΫτων και των 

μηχανημΫτων άργου του Δέμου ΕρυμΫνθου. 

-Σην προμέθεια πετρελαήου θάρμανσης για τα δημοτικΫ κτήρια, το κτήριο του Κ.Δ.Α.Π., καθώς και για τις 

σχολικάς μονΫδες του Δέμου ΕρυμΫνθου, για τη κΫλυψη των αναγκών θάρμανσης. 

-Σην προμέθεια αμόλυβδης βενζήνης για τη κΫλυψη των αναγκών λειτουργήας των οχημΫτων του Δέμου 

ΕρυμΫνθου καθώς και της λειτουργήας γεννητριών και χορτοκοπτικών μηχανημΫτων. 

-Σην προμέθεια λιπαντικών για τη κΫλυψη των αναγκών λειτουργήας των οχημΫτων και των μηχανημΫτων 

άργου του Δέμου ΕρυμΫνθου.   

Εναλλακτικάς προσφοράς: Δεν γήνονται δεκτάς. 

 

5. Φρόνος παρΫδοσης προμέθειας: Ο ανΫδοχος υποχρεούται να παράχει τα καύσιμα στα οχέματα και 

μηχανέματα του Δέμου καθημερινΫ στο πρατέριό του, σύμφωνα με το ωρΫριο λειτουργήας της επιχεήρησές του 

και να εκδήδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικΫ, έτοι δελτήα αποστολές και μηνιαήα τιμολόγια 

πώλησης ανΫ υπηρεσήα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελάτης, καθώς και συγκεντρωτικάς μηνιαήες 

καταστΫσεις. 

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχές: 

Δικαήωμα συμμετοχές στη διαδικασήα σύναψης της παρούσας σύμβασης άχουν φυσικΫ έ νομικΫ πρόσωπα και, 

σε περήπτωση ενώσεων οικονομικών φοράων, τα μάλη αυτών, που εήναι εγκατεστημάνα σε: 

α) κρΫτος-μάλος της Ένωσης, 

β) κρΫτος-μάλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
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γ) τρήτες χώρες που άχουν υπογρΫψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που η υπό ανΫθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτέματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικάς σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτέματος I της ως Ϋνω υμφωνήας, καθώς και  

δ) σε τρήτες χώρες που δεν εμπήπτουν στην περήπτωση γ΄ της παρούσας παραγρΫφου και άχουν συνΫψει 

διμερεής έ πολυμερεής συμφωνήες με την Ένωση σε θάματα διαδικασιών ανΫθεσης δημοσήων συμβΫσεων. 

 

7. Εγγύηση συμμετοχές: Για την άγκυρη συμμετοχέ στη διαδικασήα σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατήθεται από τους συμμετάχοντες οικονομικούς φορεής (προσφάροντες),  εγγυητικέ επιστολέ συμμετοχές1, 

ποσού  άνα (1) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρής Υ.Π.Α., με ανΫλογη στρογγυλοποήηση, 

ξεχωριστΫ για κΫθε τμέμα της προμέθειας που συμμετάχουν οι ενδιαφερόμενοι ευρώ 

Σμέμα 

Προμέθειας 
Εήδος  προς προμέθεια 

Εκτιμώμενη 

Αξήα προ 

Υ.Π.Α. (€) 

Ύψος 

Εγγυητικές 

υμμετοχές (€) 

Α 
Προμέθεια καυσήμων για τις ανΫγκες του Δέμου για τα 

άτη 2020-2022 
123.309,80 1.233,10 

Β 
Προμέθεια λιπαντικών για τις ανΫγκες του Δέμου για το 

άτη 2020-2022 
25.632,00 256,32 

Γ 
Προμέθεια καυσήμων θάρμανσης για τη κΫλυψη αναγκών 

σχολικών μονΫδων πρωτοβΫθμιας εκπαήδευσης 
21.000,00 210,00 

Δ 
Προμέθεια καυσήμων θάρμανσης για τη κΫλυψη αναγκών 

σχολικών μονΫδων δευτεροβΫθμιας εκπαήδευσης 
9.100,00 91,00 

 

8. Τποδιαήρεση σε τμέματα: ΣΕΕΡΑ (4) Σμέματα. Προσφοράς υποβΫλλονται για άνα έ περισσότερα έ και 

για όλα τα τμέματα της εν λόγω προμέθειας. 

 

9. Ειδικοή όροι εκτάλεσης της σύμβασης: Αναφάρονται στο Ϋρθρο 5 της Διακέρυξης. 

 

10. Κριτέριο ανΫθεσης: Κριτέριο ανΫθεσης εήναι η πλάον συμφάρουσα από οικονομικές Ϋποψης προσφορΫ, 

μόνο βΫσει τιμές (χαμηλότερη τιμέ) για το σύνολο της προμέθειας και συγκεκριμάνα το μεγαλύτερο ποσοστό 

(%) παρεχόμενης άκπτωσης επή της νόμιμα διαμορφούμενης τιμές λιανικές πώλησης του Παρατηρητηρήου 

Τγρών Καυσήμων του Τπουργεήου ΑνΫπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφάρεια Δυτικές ΕλλΫδας 

(Νομός Αχαΐας / Δέμος ΕρυμΫνθου). 

 

11. Παραλαβέ προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεή με ηλεκτρονικό τρόπο μάσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων (ΕΗΔΗ) στη διαδικτυακέ πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr του συστέματος, σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 100 του Ν. 4412/2016 

(315), ως εξές: 

Η καταληκτικέ ημερομηνήα υποβολές των προσφορών εήναι η 18/1/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Σο πιστοποιημάνο στο ΕΗΔΗ, για την αποσφρΫγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθάτουσας Αρχές 

(Επιτροπέ Διαγωνισμού), προβαήνει στην άναρξη της διαδικασήας ηλεκτρονικές αποσφρΫγισης των φακάλων 

των προσφορών, κατΫ το Ϋρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξές στΫδια: 

• Ηλεκτρονικέ ΑποσφρΫγιση του (υπό)φακάλου «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές-Σεχνικέ ΠροσφορΫ» την  

25/1/2023 και ώρα 10 π.μ.. 

• Ηλεκτρονικέ ΑποσφρΫγιση του (υπό)φακάλου «Οικονομικέ ΠροσφορΫ», κατΫ την ημερομηνήα και ώρα που 

θα ορήσει η Αναθάτουσα Αρχέ 

 

12. Φρόνος ισχύος προσφορών:  Δώδεκα (12) μένες από την επόμενη της καταληκτικές ημερομηνήας υποβολές 

προσφορών. 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνικέ. 

 

14. Φρηματοδότηση: Υοράας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης εήναι ο Δέμος ΕρυμΫνθου. 

 

15. Προδικαστικάς προσφυγάς: Αναφάρονται αναλυτικΫ στο Ϋρθρο 3.4 της Διακέρυξης του Διαγωνισμού. 

 

 
1
 Σε περίπτωςη υποβολθσ προςφοράσ για ένα θ περιςςότερα τμθματα τησ ςφμβαςησ, το φψοσ τησ εγγφηςησ ςυμμετοχθσ 

υπολογίζεται επί τησ εκτιμϊμενησ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, του/των προςφερομένου/ων τμθματοσ/τμημάτων (Πρβλ. άριρο 72 παρ. 1α 
ν. 4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 92ΛΣΩΡΕ-ΚΚΖ



 
 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστΫλη προς δημοσήευση σε δύο (2) ημερέσιες τοπικάς  και σε μήα (1) 

εβδομαδιαήα τοπικέ εφημερήδα. 

 

17. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπΫνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Σύπο βαρύνει τον 

ανΫδοχο Οικονομικό Υοράα, στον οποήο κατακυρώθηκε οριστικΫ η προμέθεια. 

 

Φαλανδρήτσα, 29/12/2022 

 

Ο Δέμαρχος 

 

Θεόδωρος Μπαρές 

ΑΔΑ: 92ΛΣΩΡΕ-ΚΚΖ
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