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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΕΘΝΟΥΣ   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ   

 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τανάγρας, και των

νομικών του προσώπων, ετών 2019- 2021, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1 429 787,06 EUR (με Φ.Π.Α. 24 %)»

Ο Δήμαρχος Τανάγρας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
Δήμου Τανάγρας, και των νομικών του προσώπων, ετών 2019 2021, συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού 1 429 787,06 EUR (με Φ.Π.Α. 24 %)», ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί: α) 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 καύσιμα και β) με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί
τοις εκατό για τα λιπαντικά,  με κριτήριο κατακύρωσης  της  πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής  (χαμηλότερη τιμή)
επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  αναλυτική
διακήρυξη.
 Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της ΕΕ : 6/8/2019
 Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του

ΕΣΗΔΗΣ: 21/8/2019

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  21/8/2019 και ώρα 10:00.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/9/2019 και ώρα
13:00.

 Ημερομηνία  αποσφράγισης  προσφορών:  τέσσερις  (4)  εργάσιμες ημέρες  μετά
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αντικείμενο ανάθεσης  είναι  η προμήθεια υγρών καυσίμων,   δηλαδή πετρελαίου
κίνησης (diesel), αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις
ανάγκες  των  οχήματων,  μηχανήματων   έργων  και  γενικά  μηχανών  του  Δήμου
Τανάγρας  καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων
τόσο  του  Δήμου  Τανάγρας  όσο  και  των  νομικών  προσώπων  του  (Σχολικών
Επιτροπών  και  ΝΠΔΔ  «ΚΑΠΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ») για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της προμήθειας αναλύονται στην τεχνική έκθεση,
τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τη  Συγγραφή  Υποχρεώσεων   και  τον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό  τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  αναλυτικής
διακήρυξης.

Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων και
δημοτικών  καταστημάτων (Nuts  :  EL  641).  Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να
υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες και για το σύνολο των
ειδών  κάθε  ομάδας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στην  ενότητα  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού και είναι :

- Ομάδα 1 – Καύσιμα Δ.Ε. Σχηματαρίου / Δ.Ε. Οινοφύτων, - Ομάδα  2  –
Καύσιμα Δ.Ε. Τανάγρας, - Ομάδα 3 – Καύσιμα Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, - Ομάδα 4 –
Πετρέλαιο θέρμανσης- Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Τανάγρας, - Ομάδα 5 – Πετρέλαιο θέρμανσης
σχολικών Επιτροπών Δ. Τανάγρας & -Ομάδα 6 – Λιπαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  :  ότι  ο  διαγωνισµός  αναφέρεται  σε  διαφορετικούς συστηµικούς
διαγωνισμούς  (στο  ΕΣΗΔΗΣ),   ανά  ομάδα  ειδών  όπως  αναφέρεται  αναλυτικά
ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω προμήθειες  εντάσσονται στους κωδικούς CPV :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

09211100-2 Έλαια κινητήρων

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από ίδιους πόρους  και θα βαρύνει τους
οικείους  Κ.Α.  των προυπολογισμών του Δήμου και του ΝΠΔΔ  των οικονομικών
ετών 2019- 2021. 

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
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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 καιδ) 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.

Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν για την εν λόγω  προμήθεια θα ισχύουν  για
δύο έτη  από την ημερομηνία υπογραφής τους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
παρατείνει  μονομερώς  τις  συμβάσεις  έως  της  εξαντλήσεως  του  ύψους  του
ενδεικτικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα καύσιμα και  έως εξαντλήσεως των
προβλεπομένων  ποσοτήτων  για  τα  λιπαντικά,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των
υπηρεσιών  και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. Κατά την παράταση ισχύουν οι
όροι  της  αρχικής  σύμβασης.  Η  σύμβαση  κάθε  φορέα  παύει  να  ισχύει  με  την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων –
λιπαντικών.

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης  για  κάθε  ομάδα  ειδών,  εκτός  Φ.Π.Α.,  σύµφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο  72  του  Ν.  4412/2016.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  έχει  ισχύ
τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες,  μετά  την  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς.

Προσφορές  θα  υποβληθούν  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη.

 Προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο
άρθρο  3.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη  του  διαγωνισμού  επισκεπτόμενοι  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Τανάγρας
www.tanagra.gr,  καθώς  και  την  επίσημη  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Τανάγρας, Διεύθυνση: Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1,
32009,  Σχηματάρι  Βοιωτίας.  Τηλέφωνο:  2262351143,  2262351142,  2262351135,
Fax:  2262351117,  Πληροφορίες:  κ.  Καναβάκη  Μαρία,  e-mail:  :
m.kanavaki@gmail.com
 Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 και  θα δημοσιευθεί Τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και
Ν. 3548/2007.  Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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