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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ HΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΜΕ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 

Προκήρυξη Διεθνοφσ Δημόςιου  Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με την ανοικτή διαδικαςία  για την προμήθεια 

καυςίμων (κίνηςησ και θζρμανςησ ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ του Δήμου Νάουςασ και των νομικϊν του 

προςϊπων .    

Αναθζτουςα Αρχή - ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ, NUTS- EL 521 

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προχπολογιςμόσ τησ προμήθειασ 

Σαξινόμηςη κατά CPV: , 09132100 ,  09134200 , 09135100 , 09211400 , 09211600 , 24951000 , 24961000,09211100. 

 Περιγραφι 

Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ αφορά ςτθν προμικεια καυςίμων (κίνθςθσ και κζρμανςθσ) και λιπαντικϊν για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Νάουςασ και των Νομικϊν του Προςϊπων. 1.ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 2.ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ.3.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 4.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠH.Η παράδοςθ των 

ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν. Η τροφοδοςία 

των οχθμάτων με καφςιμα κίνθςθσ, κα γίνεται  από πρατιρια  που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων  του Διμου 

Νάουςασ. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται τμθματικά ςτα καταςτιματα  του διμου  και των Νομικϊν του 

Προςϊπων και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφονται εκ των προτζρων ςτον ανάδοχο. Σα λιπαντικά κα παραδοκοφν 

ςυνολικά ςτο μθχανοςτάςιο του Διμου  και των Νομικϊν του Προςϊπων από τον προμθκευτι. Απαγορεφεται ρθτά θ 

εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

Η προμικεια καυςίμων - λιπαντικϊν είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 492.083,94 € άνευ ΦΠΑ +  24%, Φ.Π.Α. : 
118.100,15 €,  ΤΝΟΛΟ 610.184,09 € 

Αναλυτικά:   
1. τα καφςιμα θζρμανςησ  (297.012,64. €   άνευ ΦΠΑ + 24%,Φ.Π.Α. 71.283,04€,  ΤΝΟΛΟ   368.295,68 €  
2. τα καφςιμα κίνηςησ 179.247,90€ άνευ ΦΠΑ +  24% Φ.Π.Α 43.019,50 €, ΤΝΟΛΟ 222.267,40 € 
3.για τα λιπαντικά και 15.823,40  € άνευ ΦΠΑ + 24% Φ.Π.Α.  3.797,61  €, ΤΝΟΛΟ     19.621,01€) 

Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει υποβάλλοντασ προςφορά για μία ι για περιςςότερεσ ομάδεσ των προσ 
προμικεια ειδϊν του προχπολογιςμοφ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο άρκρο 1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ . 
 Ο Διμοσ Νάουςασ  διατθρεί το δικαίωμα να εκτελζςει τθν προμικεια εξ’ ολοκλιρου από ζνα προμθκευτι. 
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Νάουςασ και των αντίςτοιχων Νομικϊν 
του Προςϊπων και κα βαρφνει τουσ οικείουσ Κ.Α. των προχπολογιςμϊν  εξόδων ζτουσ 2017 και τουσ αντίςτοιχουσ του  
2018 
Διαδικαςία που επελζγη –Κριτήριο κατακφρωςησ 
   Δθμόςια   διεκνι  ανοικτι  διαδικαςία άνω των ορίων  με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. 



α)για τθν προμικεια καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι  λιανικισ 
πϊλθςθσ ςτο Νομό Ημακίασ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τον αρμόδιο φορζα όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία και β) τθν χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια λιπαντικϊν. 
Χρονοδιάγραμμα 
  Η θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα κακορίηεται από τον εκάςτοτε φορζα ενϊ θ θμερομθνία λιξθσ κα 
είναι κοινι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ. Ωσ ανϊτατθ διάρκεια ιςχφοσ κάκε ςφμβαςθσ ορίηεται το ζνα ζτοσ. 

Διάθεςη των ζγγραφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ 
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεφχθ δθμοπράτθςθσ  από: 
1) Σθν ζδρα του Διμου Νάουςασ  όλεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ : Δ/νςθ:  Δθμαρχίασ  30, Νάουςα  
Γρ. Προμθκειϊν, Σθλζφωνα:  2332350367 και 2332350328 . 
2)Ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι  ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Διμου http://www.naoussa.gr    
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ  
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..-Διαδικτυακι πφλθ www.eprocurement.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
 Χρόνοσ, τόποσ και γλϊςςα υποβολήσ των προςφορϊν 

Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: http://www.eprocurement.gov.gr/ του υςτιματοσ, φςτερα 

από προκεςμία τριάντα μία (31) θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ Προκιρυξθσ ςτθν 

Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 10 τθσ ΤΑ Π1/2390/2013. 

   Ο Διμοσ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, κα παρζχει, με θλεκτρονικό μζςο και από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

Διακιρυξθσ, ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτουσ όρουσ, ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά 

τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:www.naoussa.gr κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ: 

www.eprocurement .gov.gr. Αρ.ςυςτηματοσ   44253. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: www.eprocurement.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) "Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)", . 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

φςτθμα. 

 Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ 

Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

υπζρ του Διμου Νάουςασ, φψουσ 1% τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου το ΦΠΑ (το φψοσ  

τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  αναφζρεται αναλυτικά  ςτο άρκρο  2.2.2  τθσ διακιρυξθσ). Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ 

τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτάει θ διακιρυξθ. 
 Ο προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να κατακζςουν προ  τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Διμου ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ  
αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των  είκοςι χιλιάδων  ευρϊ  (άνευ ΦΠΑ). 

 

Ημερομηνία αποςτολήσ περίληψησ τησ προκήρυξησ για δημοςίευςη 
     Ημερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων είναι θ 25-7-2017. 

Πληροφορίεσ 
     Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο Διμο Νάουςασ  ςτα τθλ. 
2332350367 και 2332350328,υπόψθ:   Κα Ακθνά Βαταντηι και  Κοσ Γεϊργιοσ Λαπαβίτςασ, αντίςτοιχα. 
 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260 

                                                                       

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

  

       ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 


