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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ                                               
Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20                                        
Τηλ. : 2298 0 42 211 – 43 738                             
Φαξ : 2298 0 42 440                                                  
E-mail : dhmostr@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της Προμήθειας 
με τίτλο : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Ο Δήμος Τροιζηνίας–Μεθάνων διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής. Για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας γίνεται χρήση συντετμημένων 

προθεσμιών, λόγω κατεπείγοντος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09210000-4.
,

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας, με βάση τη Μελέτη με αριθμό 1/2021 από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ανέρχεται στο ποσό των 237.077,66 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.), δηλαδή συνολικά με Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 293.976,30 €. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Πετρέλαιο diesel», εκτιμώμενης αξίας 187.790,34 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΤΜΗΜΑ 2  : «Βενζίνη αμόλυβδη», εκτιμώμενης αξίας 24.497,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΤΜΗΜΑ 3 : «Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 10.015,32 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΤΜΗΜΑ 4 : «Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 14.775,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα και κάθε ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα του προϋπολογισμού ανά τμήμα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τροιζηνίας–Μεθάνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας–Μεθάνων www.dimostroizinias-methanon.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
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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.
3 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 

από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται / 

κατατίθενται, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική/ές Επιστολή/ές 

Συμμετοχής, ύψους, ως εξής: 

Για το ΤΜΗΜΑ 1  : «Πετρέλαιο diesel», ποσού 3.755,81 €

Για το ΤΜΗΜΑ 2  : «Βενζίνη αμόλυβδη», ποσού 489,94 € 

Για το ΤΜΗΜΑ 3 : «Πετρέλαιο θέρμανσης», ποσού 200,31 €

Για το ΤΜΗΜΑ 4 : «Λιπαντικά», ποσού 295,50 €

Εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια καυσίμων 

και λιπαντικών ή για περισσότερα του ενός (1) τμήματα, μπορεί να υποβάλλει μία (1) Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής, ποσού ίσου με το άθροισμα των Εγγυητικών Επιστολών των σχετικών τμημάτων. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς.
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται, από τους ενδιαφερομένους, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος έως την 17/12/2021 

και ώρα 15:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

θα διεξαχθεί την 22/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
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