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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

5/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

                                                                     Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

  Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια Προμήθεια Υγρών καυσίμων 

και Λιπαντικά έτους 2022-2023 για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και των Νομικών προσώπων του με 

εκτιμώμενη αξία 180.148,21€ (εκατόν ογδόντα χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά ) 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά). 

  Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιμα θα πρέπει να δίνονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) επί 

της εκάστοτε  διαμορφούμενης, μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του παρατηρητηρίου τιμών 

υγρών καύσιμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνισμού για την περιφερειακή ενότητα του νομού Φλώρινας 

όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. 

 Ο Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας πρόσφορα για ένα  ή περισσότερα ή 

και όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού , αλλά για το σύνολο των ειδών και ποιοτήτων του κάθε 

τιμήματος. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – στοιχειά επικοινωνίας : Δήμος Πρεσπών Δ/νση Λαιμός Τ.Κ 53150 , 

τηλ:2385(3)51320 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζαρμακούπης Κων/νος), Email: 

prespa@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.prespes.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από 

την ψηφιακή πλατφόρμα “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς από 

την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής του Δήμου Πρεσπών(www.prespes.gr) 

3. Κωδικοί CPV: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπετε η υποβολή  εναλλακτικών προσφορών 

5. Διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής : δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

που ασχολούνται με την προς ανάθεση προμήθειας ειδών. 

7. Εγγυήσεις συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να  

καταθέσουν  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσοστό 1% του κάθε τμήματος που 

συμμετέχουν, ήτοι το ποσό των #1.452,82€# χιλίων τετρακοσίων πενήντα δυο  ευρώ και ογδόντα δυο  

λεπτών (υπολογισμός για το σύνολο των τμημάτων). 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς  άλλως η πρόσφορα απορρίπτεται. 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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8. Παραλαβή προσφορών : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 

του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr , συμφώνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 07- 04-2022 και ώρα :  

2:00 μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 15-04-2022  και ώρα 

:  2:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20-04-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

9. Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι και Πυροπροστασία.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει 

τους ΚΑ: 10.6641.01, 10,6641.04, 15.6641.01, 20.6641.01, 30.6641.01, 30.664.03, 30.6644.01, 35.6644.01, 35.6642.01, 

10.6643, 156643,  10.6641.02 ,  20.6641.02 , 30.6641.02 , 30.6644.02 , 35.6644.02 του προϋπολογισμού του Δήμου 

έτους 2022 και θα εγγραφούν αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2023.   

10. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρης κείμενο της παρούσας διακήρυξης αναρτάτε  στο 

κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  www.promitheus.gov.gr. 

Λαιμός  04-04-2022. 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Παναγιώτης Πασχαλίδης 
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