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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την
«Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και Λοιπών Υλικών

 του έτους 2020-2021 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και των Ν.Π. του».

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Αρ. Μελέτης: 01/2020

∆ιακήρυξη : Αρ. Πρωτ. : 1753/11-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006684510 2020-05-11)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ήµος Τροιζηνίας-Μεθάνων
Ταχ. δ/νση : Παραλιακή οδός, Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 180 20
Τηλ. : 2298 0 42 211, 43 738  Φαξ : 2298 0 42 103     
                                                
2. ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και Λοιπών Υλικών του
έτους 2020-2021 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και των Ν.Π. του».

3. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια Αγαθών.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθειες Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών
και Λοιπών Υλικών του έτους 2020-2021 για τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π. του
(  CPV   :     09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 24951000-4, 34300000-0)  

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Γίνoνται δεκτές οι προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των ομάδων,
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 01/2020 Μελέτης.

6.  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  104.022,98  €  µε  Φ.Π.Α.  24%  (ήτοι  εκτιµώµενη  αξία
προϋπολογισμού 83.889,50 € συν Φ.Π.Α. 24% 20.133,48 €).

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) Μήνες με δυνατότητα παράτασης.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:  Η  προσφορά  πρέπει  υποχρεωτικά,  και  µε  ποινή
αποκλεισµού,  να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συµµετοχής  στο  Διαγωνισµό  σε
ευρώ (€), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

9. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Ίδιοι πόροι.
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10.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλαµβάνουν το πλήρες κείµενο της Διακήρυξης και  των λοιπών συµβατικών τευχών
από  το  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.,  όπου  και  υποβάλλονται  τα  σχετικά  αιτήµατα
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, µόνο από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς. 
Επίσης,  το  σύνολο  των  τευχών  του  διαγωνισµού  θα  βρίσκονται  αναρτηµένα  στην
ιστοσελίδα  του  ∆ήµου  Τροιζηνίας-Μεθάνων  στη  διεύθυνση  www  .  dimostr  ο  izinias  -  
methanon  .  gr  , όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση.

11.  ΤΟΠΟΣ,  ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ  ΓΛΩΣΣΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Ο  διαγωνισµός  θα
πραγµατοποιηθεί  µε  τη  xρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr
του συστήµατος µε  ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις  13-05-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 08:00 και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις 
04-06-2020,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  15:00.  Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (υποφάκελος: Δικαιολογητικά συμμετοχής -
Τεχνική προσφορά) γίνεται επτά (7) ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών, ήτοι στις 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2298
0 42 211 & 43 738. Φαξ επικοινωνίας :  2298 0 42 103, (αρμόδια Δρίτσα Ειρήνη,  email:
eirinidritsa  002@  gmail  .  com  ).  Ερωτήματα  και  τυχόν  διευκρινήσεις  για  τον  διαγωνισμό  θα
απαντηθούν, εφόσον υποβληθούν έως και τρεις (3) ημέρες, πριν από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.

13.  ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2.  της  διακήρυξης,  κατ'  ανώτατο όριο  για  χρονικό διάστημα ίσο  με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά).

15. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ∆εν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές  ή
αντιπροσφορές. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
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