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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : ΠΑΜΜΕΓΟΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1
Ταχ. Κώδικας: 32009
Πληροφορίες ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Τηλέφωνο 2262351136
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ έτους 2019 (για τις Δημοτικές Ενότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων).
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2019», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 207.646,24
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα
για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ , ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί: με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μέσης Τιμής
λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα υγρά καύσιμα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL642
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL642
Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης (diesel),
αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των οχήματων, μηχανήματων έργων και
γενικά μηχανών του Δήμου Τανάγρας καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Δήμου Τανάγρας από την υπογραφή της σύμβασης έως και το τέλος του 2019.
Tα ανωτέρω είδη εντάσσονται στους κωδικούς CPV : 09132100-4, 09134200-9, 09135100-5
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη και τη μελέτη της
υπηρεσίας και θα βαρύνει τους ΚΑ 02.10.6641.02, 02.10.6643.04, 02.10.6643.05, 02.10.6643.06,
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02.20.6641.04, 02.25.6641.04, 02.30.6641.04, 02.35.6641.01, 02.70.6641.04 του προυπολογισμού του
Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2019.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπο προμήθεια ειδών,
όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της
υπηρεσίας και της αναλυτικής διακήρυξης
Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: 08/02/2019 και ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 04/03/2019 και ώρα 13:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00πμ μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν
νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων.
Επίσης πρέπει 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 ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας,
χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 3.349,14 €
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο
Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Διακήρυξη καταχωρείται επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www. tanagra gr
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
διεύθυνση Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας, 32009, τηλέφωνο: 2262351136, Fax: 2262351138, email: a.tsionis@tanagra.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο email: και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας www. tanagra.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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