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ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων 

για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων & λιπαντικών  Δήμου Φαρκαδόνας  και των Νομικών 

του Προσώπων» με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, ήτοι:  

Α) Για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο 

πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.ΕΝ. Τρικάλων . Στο 

διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς να 

υπερβαίνει το 5%, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.  

Β) Για τα λιπαντικά, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής στο σύνολο των ειδών. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  και τα 

ΝΟΜΙΚΑ του ΠΡΟΣΩΠΑ. Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2017 του Δήμου Φαρκαδόνας  και των Νομικών του 

Προσώπων. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στο οικονομικό έτος 2018 για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε 206,812,10 € άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος. Οι 

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

www.promitheus.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

19/6/2017 & ΩΡΑ 08:30 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

11/7/2017 & ΩΡΑ 15:00 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 





Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή όλες τις ομάδες. Η 

προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Προσφορά η οποία θα 

δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια 

 Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 

ημερολογιακούς μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της  ή έως την ανάλωση του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Μπορεί να τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση 

του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που 

κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το 

χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1% ευρώ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί 

της ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.  

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να 

καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 

συμβαλλόμενου φορέα κατά σύμβαση, για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συμβατικής 

αξίας άνευ ΦΠΑ. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της 

διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 

Φαρκαδόνας  www.dimosfarkadonas.gr  και μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Φαρκαδόνας , στο 

τηλέφωνο 2433350024 και 2433350020 και στο φαξ 2433350018 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας  

                                                                                             Αθανάσιος Μεριβάκης  
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