
 
 
 

 
 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΙΓΙΚΣΤΟ 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υαιαλδξίηζα, 23-04-2019 
ΝΟΜΟΑΥΑΪΑ Αξ. πξση.: 3058 

ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Ο Γήκαξρνο Δξπκάλζνπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνµήζεηα 
θαπζίµσλ θαη ιηπαληηθψλ, γηα ην έηνο 2019 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/16, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηηµήο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ (µε Φ.Π.Α. 24%): 125.457,56 (€) Δπξψ θαη θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο γηα µελ ηα θαχζηµα ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ(%)επίηεο 
λφµηµα δηαµνξθνχµελεο θάζε θνξά µέζεο ηηµήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ Αραΐαο ηνπ είδνπο 
θαπζίµνπ ηελ εµέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφµελν δειηίν ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα 
ζην άξζξν 63 ηνπ Ν.4257/2014), γηα δε ηα ιηπαληηθά ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 
εθαηφ (%)επί ηεο µέζεο ηηµήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ιίπαλζεο, 
 
κε δηαθξηηφ ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ   ΓΙΑ 
ΣΟ ΔΣΟ 2019» φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 
 

ΣΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

 

α/
α 

ΔΙ∆Ο 
ΚΩ∆ΙΚΟ

 
CPV 

Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑ∆Ο 
[€] 

∆ΑΠΑΝΗ [€] 

1 Πεηξέιαην  θίλεζεο 09134100-8 lt 45.982 1,1000 50.580,20 
2 Πεηξέιαην  ζέξµαλζεο 09135100-5 lt   7.890 0,9000   7.101,00 
3 ΒελδίλεΑµφιπβδε 09132100-4 lt 8.623 1,2500 10.778,75 
4 Ληπαληηθά 09211100-2 lt 1.087 6,5000 7.065,50 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 75.525,45 

Φ.Π.Α. (24%) 18.126,11 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   93.651,56 

 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο Α πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 75.525,45 
Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 93.651,56 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί 
απφ Ι∆.ΠΟΡΟΤ/ Ο.Σ.Α. θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί µε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα µε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 
 

ΣΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

α/α ΔΙ∆Ο 
ΚΩ∆ΙΚΟ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο [€] 

∆ΑΠΑΝΗ [€] 

1 Πεηξέιαην  ζέξµαλζεο 09135100-5 lt 19.500 0,9000 17.550,00 

Φ.Π.Α. (24%)             4.212,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  21.762,00 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 17.550,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 21.762,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ Ι∆.ΠΟΡΟΤ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί µε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 



 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 8.100,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 10.044,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), ην νπνίν ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ Ι∆.ΠΟΡΟΤ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί µε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη 31-12-2019. 

Γπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο πθίζηαηαη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο: 

α) Θα γίλεηαη αλαθνξά πεξί παξάηαζεο ζην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ 
β) Η παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα κεηά ην πέξαο αξρηθήο δηάξθεηαο απηήο (έσο 31-12- 
2019) θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο, ελψ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αξρηθή. ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζα ππεξβεί ην έλα 
(1) έηνο. 
γ) Η παξάηαζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ θαηά ην ρξφλν 

ηζρχνο ηεο. 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη 
ηελ 20-05-2019 ημέρα Γεσηέρα και ώρα 08:00 ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. 

 

Η  ειεθηξνληθή  απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη ηέζζεξεηο εξγάζηκεο εκέξεο  κεηά  ηελ θαηαιεθηηθή  
εκεξνκελία  ππνβνιήο  ησλ  πξνζθνξψλ  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ηελ  24-05-2019  εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 
10:30 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιήπξνζθνξάο. 
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 
Όινη  νη  παξαπάλσ  έρνπλ  δηθαίσκα  λα  ιάβνπλ  κέξνο  ζην  δηαγσληζκφ,  γηα  ην  ζχλνιν    ( 
επί ποινή αποκλειζμού )  ηεοπξνκήζεηαο. 

 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 
νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 
ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γηαδηθηπαθή  πχιε  www.promitheus.gov.gr). 

α/α ΔΙ∆Ο 
ΚΩ∆ΙΚΟ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο [€] 

∆ΑΠΑΝΗ [€] 

1 Πεηξέιαην  ζέξµαλζεο 09135100-5 lt 9.000 0,9000   8.100,00 

Φ.Π.Α. (24%)             1.944,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  10.044,00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

 
 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο (παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016),νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ένα (1) ηοις εκαηό (%) ηνπ  
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, μερσξηζηά για κάθε ημήμα ηης  
προμήθειας ποσ ζσμμεηέτοσν οι ενδιαθερόμενοι , ήηνη:  για ηο Α΄ ημήμα ηο ποζόν ηων 755,00 €, για 
ηο Σμήμα Β΄ ηο ποζόν ηων 175,00 € και για ηο ημήμα Γ΄ ηο ποζόν ηων 81,00 €. 
 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α.. 

 

Ιζρχο πξνζθνξάο έμη (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Θα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ www.erymanthou.gov.grθαη ζηελ Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηει. 2694360333 
(αξκφδηνο θ. Μπίηζηθαο Αζαλάζηνο), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 
 

Ο Γήμαρτος 
 
 

 
Θάνος Καρπής 

http://www.erymanthou.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 


