
                         

            

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θεσσαλονίκη 14-5-2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        Αρ.Πρωτ. : 54312/13482
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                              ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   13  /201  9

Ο ∆ήµος  Θεσσαλονίκης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του
Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α'  147)  «∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών»  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχηµάτων  και  θέρµανσης  των  κτιρίων  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  και  των  νοµικών  προσώπων  του»,
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη του Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας της
∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων προϋπολογισµού δαπάνης 269.715,50 €
(συµπ. ΦΠΑ 24%).

Αριθµ. Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) : 74007

Αναθέτουσα Αρχή 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ήµος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον
Υποτοµέα ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής : Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι
Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Ταχ. ∆/νση : Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636

Τηλέφωνο : 2313 317777
Fax : 2313316119 (Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών)
(URL) : www  .  thessaloniki  .  gr

Κωδικός NUTS : EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύµβασης 
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύµβασης διατίθενται από την πλατφόρµα του
Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr από 16-5-2019 και ώρα 07:00 π.µ.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα  µε  το  άρθρο  66  του  Ν.  4412/2016  και  συγκεκριµένα  σε  µία  ηµερήσια  τοπική   και  µία
εβδοµαδιαία τοπική. Η περίληψη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του  Ν.  3861/2010,  αναρτάται  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





∆ΙΑΥΓΕΙΑ). Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr.

Περιγραφή αντικειµένου δηµόσιας σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχηµάτων και θέρµανσης των κτιρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των νοµικών προσώπων του.

Κωδικός CPV 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (CPV): 09134100-8 (πετρέλαιο κίνησης), 09135100-5 (πετρέλαιο θέρµανσης) και 09132100-
4 (βενζίνη αµόλυβδη).

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 269.715,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (217.512,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.). Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης και τα νοµικά πρόσωπά του. 
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη.

Υποδιαίρεση τµηµάτων ενδεικτικού προϋπολογισµού 
Η σύµβαση  υποδιαιρείται  σε  τέσσερα  (4) τµήµατα.  Προσφορές  υποβάλλονται  για  ένα  ή  περισσότερα
τµήµατα  του Ενδεικτικού  Προϋπολογισµού  για  τη  συνολική ποσότητα κάθε  τµήµατος  (για όλα  τα είδη
καυσίµων κάθε τµήµατος). Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά που δεν αφορά όλα τα είδη του
τµήµατος, αυτή θα απορρίπτεται.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει
τιµής ανά τµήµα του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού.
Αναλυτικότερα : 
Για όλα  τα τµήµατα  του  ενδεικτικού  προϋπολογισµού, ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το  ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) µέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση
λιανική τιµή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
για το Νοµό Θεσσαλονίκης το οποίο µπορεί να είναι και αρνητικό µέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

∆ιάρκεια Σύµβασης 
Η  διάρκεια  της/των  σύµβασης/συµβάσεων  ορίζεται  σε  δεκαοχτώ  (18)  µήνες,  από  την  ηµεροµηνία
πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
1. ∆ικαίωµα  συµµετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύµβασης  έχουν  φυσικά  ή  νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε
:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες  χώρες που  έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Σ∆Σ, 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.
2. Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων,  συµπεριλαµβανοµένων  και  των  προσωρινών  συµπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Για  τη  συµµετοχή  στον  διαγωνισµό  οι  ενδιαφερόµενοι  οικονοµικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούµενη  από  πιστοποιηµένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr).





∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό

2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (e-ΤΕΥ∆)

3) ∆ικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ΄αριθµ.13/2019 ∆ιακήρυξης 

Λόγοι αποκλεισµού 
Λόγοι  αποκλεισµού  που  σχετίζονται  µε  ποινικές  καταδίκες,  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης,  καθώς  και  λοιπές  καταστάσεις,  όπως  αναλυτικά  προβλέπονται  στο  άρθρο  2.2.3  της
υπ΄αριθµ.13/2019  ∆ιακήρυξης,  διαπιστώνονται  µε  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  του  άρθρου  2.2.9  της
ανωτέρω, τα οποία προσκοµίζει ο οικονοµικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται µε την καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και
την  τεχνική  και  επαγγελµατική  ικανότητα,  όπως  αναλυτικά  προβλέπεται  στα  άρθρα  2.2.4  και  2.2.6
αντίστοιχα της υπ΄αριθµ.13/2019 ∆ιακήρυξης, διαπιστώνονται µε τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου
2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκοµίζει ο οικονοµικός φορέας.

Απαιτούµενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση Συµµετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους 
Ο διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε χρήση  της  πλατφόρµας  του  ΕΣΗ∆ΗΣ  µέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr στην οποία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές
τους.

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 20-5-2019 και ώρα 07:00 π.µ.
Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 31-5-2019 και ώρα 15:00 µ.µ. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 6-6-2019 και ώρα 10:00 π.µ. 

Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφοράς  : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα
(12) µηνών. 

Άτοµα  που  επιτρέπεται  να  παρευρίσκονται  κατά  το  άνοιγµα  των  προσφορών  :  Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.

Έννοµη προστασία
Προδικαστικές προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νοµικές  και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση
τυποποιηµένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της υπ΄αριθµ.13/2019 ∆ιακήρυξη.
Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής  η  προθεσµία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή





(β)  δεκαπέντε  (15)  ηµέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 
Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκµαίρεται  µετά  την
πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ηµερών  από  τη  δηµοσίευση  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ.  Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη
της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση  που  πριν  την έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ επί της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
∆ιεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Tηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail :aepp@aepp-procurement.gr
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύµφωνα  µε  τις  υπ’ αριθµ.  2634/13-3-2018 (Α∆Α:  606ΖΩΡ5-Ε91) και  9264/24-7-2018 (Α∆Α:  ΩΝΦΩ-
ΜΩΡ5-Ω6Ε) Αποφάσεις ∆ηµάρχου.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ




