
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

NΟΜΟ  ΗΜΑΘΙΑ                                                                                                   Νάνπζα 20 /10/2022 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ                                                                Αξ. πξωη. : 16992 

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ           

Σκ.Οηθνλνκηθό – Γξ. Πξνκεζεηώλ                           

Πιεξνθνξίεο: Αδακίδνπ Οι.-Λαπαβίηζαο Γ. 

Τει:2332350367, 2332350328 

Fax:2332024260 

e-mail: adamidou@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 

 

Πξνθήξπμε Δηεζλνχο Δεκφζηνπ  Ηιεθηξνληθνχ Δηαγσληζκνχ, κε αλνηθηή δηαδηθαζία –άλσ ησλ νξίσλ –κέζσ ΕΣΗΔΗΣ, γηα ηελ 

πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θηηξίωλ,  θαπζίκωλ θίλεζεο, ιηπαληηθώλ  θαη Βειηηωηηθώλ - ρεκηθώλ παξαζθεπαζκάηωλ 

πξνζηαζίαο απηνθηλήηωλ, γηα ηα νρήκαηα, ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζωπα», γηα έλα έηνο (α/α ζπζηήκαηνο 

ΕΣΗΔΗΣ γηα ηνλ δηαγσληζκφ: 174263) 

Αλαζέηνπζα Αξρή - ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ, NUTS- EL 521 

Σαμηλόκεζε θαηά CPV: 09135100-5,  09134200-9, 09132100-4, 09211100-2, 09211400-5, 09211600-7, 09211650-2, 09211400-5, 

24957000-7,  24950000-8, 24951000-5 , 24961000-8 

 Πεξηγξαθή 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο , θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ θαη βειηησηηθψλ ρεκηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ πξνζηαζίαο απηνθηλήησλ γηα ην Δήκν Νάνπζαο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, γηα έλα έηνο (δψδεθα κήλεο ζηα έηε 

2023-2024) . Η ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε θαχζηκα θίλεζεο ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηηο βελδηλαληιίεο ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή (ή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ πξαηεξίνπ) ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ελψ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη κε βπηηνθφξν ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηηο δεμακελέο ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ ηνπ δήκνπ ή ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο, ιηπαληηθψλ θαη βειηησηηθψλ είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.386.763,92 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

ΣΜΗΜΑ 1 –    ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην ζέξκαλζεο» , εθηηκψκελεο αμίαο 260.000€ πιένλ ΦΠΑ 24% 62.400€ (Σχλνιν: 322.400€) 

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 2 «Πεηξέιαην θίλεζεο diesel –βελδίλε ακόιπβδε» , εθηηκψκελεο αμίαο 342.000€ πιένλ ΦΠΑ 24% 82.080€ 

(Σχλνιν: 424.080€) 

ΣΜΗΜΑ 1-ΟΜΑΓΑ 3  «Ληπαληηθά» , εθηηκψκελεο αμίαο 29.866,40€ πιένλ ΦΠΑ 24% 7.167,94€ (Σχλνιν: 37.034,34€) 

ΣΜΗΜΑ 1 –ΟΜΑΓΑ 4 «Βειηηωηηθά θαη ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα πξνζηαζίαο απηνθηλήηωλ» , εθηηκψκελεο αμίαο 10.892,5€ 

πιένλ ΦΠΑ 24% 2.614,20€ (Σχλνιν: 13.506,70€) 

ΣΜΗΜΑ 2  -  «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γ.Δ.Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 78.000  € πιένλ ΦΠΑ 24% 18.720€ (Σχλνιν: 

96.720 €) 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 2 «-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γ.Δ.Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο) εθηηκψκελεο αμίαο 65.000  € πιένλ ΦΠΑ 

24% 15.600€ (Σχλνιν: 80.600 €) 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 3 «Καύζηκα θίλεζεο-Ακόιπβδε βελδίλε) εθηηκψκελεο αμίαο 10.003,20  € πιένλ ΦΠΑ 24% 2.400,78€ 

(Σχλνιν: 12.403,98 €) 

ΣΜΗΜΑ 2-ΟΜΑΓΑ 4 «Ληπαληηθά» εθηηκψκελεο αμίαο 195,90  € πιένλ ΦΠΑ 24% 47,02€ (Σχλνιν: 242,92 €) 

ΣΜΗΜΑ 3  -  «Δ..Δ. Πξωηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Νάνπζαο» 

ΣΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 104.000  € πιένλ ΦΠΑ 24% 

24.960 € (Σχλνιν: 128.960 €) 

ΣΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΓΑ 2 «-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο ) εθηηκψκελεο αμίαο 

57.200  € πιένλ ΦΠΑ 24% 13.728 € (Σχλνιν: 70.928 €) 

ΣΜΗΜΑ 4  -  «Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Νάνπζαο» 

ΣΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΓΑ 1 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο) εθηηκψκελεο αμίαο 104.000  € πιένλ ΦΠΑ 24% 

24.960 € (Σχλνιν: 128.960 €) 

ΣΜΗΜΑ 4-ΟΜΑΓΑ 2 «Πεηξέιαην Θέξκαλζεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αλζεκίωλ & Γ.Δ. Δηξελνύπνιεο ) εθηηκψκελεο αμίαο 

57.200  € πιένλ ΦΠΑ 24% 13.728 € (Σχλνιν: 70.928 €) 

 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζόηεξεο νκάδεο ηωλ αλωηέξω 

Σκεκάηωλ ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο (δειαδή γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο ή θαη φιεο ηηο 12 νκάδεο) . 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο Κ.Α. ηνλ πξνυπνινγηζκφ  εμφδσλ έηνπο 2023  θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ έηνπο 2024. 

Γηαδηθαζία πνπ επειέγε –Κξηηήξην θαηαθύξωζεο 
   Δεκφζηα δηεζλή αλνηθηή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. 

α)γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή  ιηαληθήο πψιεζεο ζην 

Ννκφ Ηκαζίαο έθαζηνπ είδνπο θαπζίκνπ ζην Ννκφ Ηκαζίαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκψλ Υγξψλ Καπζίκσλ 

ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη β) γηα ηελ 

πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη βειηησηηθψλ - ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ πξνζηαζίαο απηνθηλήησλ βάζεη ηηκήο κνλάδαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο  

Υξνλνδηάγξακκα 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο (12 κήλεο) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.   

ΑΔΑ: 61ΝΞΩΚ0-ΡΧΓ



Γηάζεζε ηωλ έγγξαθωλ ζηνηρείωλ ηνπ δηαγωληζκνύ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ, φια ηα παξαπάλσ ηεχρε δεκνπξάηεζεο  απφ: 

1) Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – α/α ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ γηα ηνλ δηαγωληζκό:174263 

2)Ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Δήκνπ http://www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : Επηθαηξφηεηα –Πξνθεξχμεηο. 

3) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Γξ. Πξνκεζεηψλ: Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο, ηειέθσλν: 23323-50367,- 50328.    
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 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 Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, 

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. 

Σην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΔΣ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηεο Έλσζεο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η 

αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ 

ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
.
   

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 

λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Υξόλνο, ηόπνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr) , κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα, ζηελ Διιεληθή 

Γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Υπνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζκ 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινήσ Απόφαςησ των Υπουργών Ανάπτυξησ και Επενδφςεων  και 
Ψηφιακήσ Διακυβζρνηςησ με θζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικών ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων 
Προμθκειών και Υπθρεςιών με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα. 

Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ΕΣΗΔΗΣ (αξ.ζπζη.174263). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 21/11/2022  θαη ώξα  17.00κκ. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ    22 /11/2022 θαη ώξα 11.00 πκ. 

 Δγγπήζεηο   
πκκεηνρήο: χςνπο 1% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, γηα θάζε 

Οκάδα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά (άξζξν  2.2.2.1  ηεο δηαθήξπμεο). Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 

κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 
 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ο/νη πξνκεζεπηήο/έο ή ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηαζέηνπλ πξν  ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 4% επί ηεο εθηηκώκελεο 

αμίαο ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. .  

     Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ : 12/10/2022.   

                                                                     

                                                                                        Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

  

       ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 61ΝΞΩΚ0-ΡΧΓ
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