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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού  

για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Κιλελέρ  
και των Νομικών του Προσώπων ετών 2019-2020 

 
              Ο Δήμαρχος ΚΙΛΕΛΕΡ προκηρύσσει 

 

 Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2019-
2020»,συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 645.997,91 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης για τα καύσιμα 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που εκδίδει το 
Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Λάρισας και για τα λιπαντικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά , μόνο βάση τιμής στο σύνολο των ειδών. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ και τα Νομικά του 
Πρόσωπα . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού 
εξόδων ετών 2019-2020 του Δήμου Κιλελέρ και των φορέων του. 

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Τα υπό προμήθεια είδη ομαδοποιούνται ως εξής:  

Ομάδα Α΄: καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134200-9, αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 , 
πετρέλαιο θέρμανσης CPV: 09135100-5) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 482.258,06 € πλέον Φ.Π.Α 

24% 
Ομάδα Β΄: Λιπαντικά CPV: 09211000-1 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 38.708,00€ πλέον Φ.Π.Α 
24%.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 645.997,91€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 520.966,06€,  Φ.Π.Α 24% 
125.031,85€) 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών.  
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή  4 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00μμ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΔΒ5ΩΕΝ-ΑΑΝ



Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή όλες τις ομάδες. Η προσφορά 
θα αφορά στο σύνολο ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος 
της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για δύο έτη, ή έως την ανάλωση του  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο.  
Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν  
υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή  κατά τη λήξη της διάρκειάς της, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα 
χωρίς αλλαγή των όρων της. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης 
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο 
υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να 
καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.   
Θα παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της διακήρυξης και στα 
λοιπά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και από την διεύθυνση www.kileler.gov.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κ. Παλιούρα Αφεντία, στο τηλέφωνο 2413507224 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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