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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για τη προμήθεια
με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας  και των 
Νομικών του προσώπων  των ετών 2020-2022 », προϋπολογισμού  1.587.586,01€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%   
η οποία αναλύεται ως κάτωθι:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
906.664,60 217.599,50 1.124.264,10

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π. 12.534,05 3.008,17 15.542,22

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΕΥΑΠ  82.836,65 19.880,80 102.717,45

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  28.209,00 6.770,16 34.979,16

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 57.850,00 13.884,00 71.734,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 116.870,00 28.048,80 144.918,80

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  54.188,00 13.005,12 67.193,12

ΟΜΑΔΑ Η: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΥΑΠ  14.490,00 3.477,60 17.967,60
ΟΜΑΔΑ Θ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ  6.669,00 1.600,56 8.269,56

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.280.311,30 316.800,59 1.587.586,01

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
CPV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΙΤΡΑ

Προϋπολογι
σμός χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός με  
Φ.Π.Α.

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 343.800 223.470,00 277.102,80

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 923.000 867.896,90 1.076.192,15

Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 102.000 113.597,40 140.860,78

Λιπαντικά 24951100-6

Αναλυτικά στη
μελέτη 75.347,00 93.430,28

ΣΥΝΟΛΟ 1.280.311,30 1.587.586,01
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Οι προσφορές υποβάλλονται από τους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ .doc
σελίδα 1 από 2

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies.dimou.prevezas@gmail.com


οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,  στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της  αριθ. 56902/215/19.05.2017( ΦΕΚ
1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,συγκεκριμένα μέχρι τις  τις 29/6/2020 ημέρα Δευτέρα   , στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   .  Οι διευκρινίσεις ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, ήτοι μέχρι την 2/07/2020  ημέρα Πέμπτη, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  02-07-2020    ημέρα   Πέμπτη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   10-07-2020     ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  19:00. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:        17-07-2020    ημέρα  Παρασκευή      και ώρα  10:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα  δώδεκα (12) μηνών   από την επόμε-
νη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές υπο-
βάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών. Η  προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών
της κάθε ομάδας.
Το κριτήριο ανάθεσης για τα υγρά καύσιμα  είναι  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) μέχρι ενός δεκαδικού ψη-
φίου  στη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης, του παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας για την ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ανάδοχος κάθε ομάδας είναι ο
οικονομικός φορέας του οποίου η συνολική οικονομική προσφορά  για την ομάδα είναι η χαμηλότερη αυτών που υπε-
βλήθησαν και σε κάθε περίπτωση εντός του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας, ενώ για τα λιπαντικά η χαμη-
λότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε πε-
ρίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Απαιτείται κατάθεση  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο
Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  κάθε ομάδας για
τα λιπαντικά  και  αντίστοιχα 0,5% για τα καύσιμα.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.   Ο
Οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή της υπηρεσίας , υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογρα-
φή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού   5% επί
της καθαρής συμβατικής αξίας  (δηλ. αυτής που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ).
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για τα δύο έτη με δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης  και μέχρι  την 
ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, 
υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου.
Η δαπάνη θα βαρύνει  τους κωδικούς  του  προϋπολογισμού  των ετών 2020,2021 &2022  του Δήμου και  των 
Νομικών του προσώπων. 
Η Παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση  στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  την  9-06-2020 ημέρα Τρίτη   (αριθ. Δημοσίευσης 2020/S  112-271370).Επίσης θα  αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”  www.diavgeia.gov.gr      και στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).    Παράλληλα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αποσταλεί στο 
επιμελητήριο και  θα δημοσιευθεί άπαξ σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες .Οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον/τούς  προμηθευτή/τές  που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/χοι. 

Το  σύνολο  της  παρούσας  μετά  των  παραρτημάτων  παρέχεται  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου
http://www.dimosprevezas.gr  

Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της  διακήρυξης 10151/11-6-2020   τις
διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» , του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» ,του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας).

                                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

Γεωργάκος  Νικόλαος
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