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   ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΣΤΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  32  ΠΑΡ.2
Ε∆ΑΦ.Α  ΤΟΥ  Ν.4412/2016  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.617/16-10-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙ∆Η ΤΟΥ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ  Α/Α  1, 2 ΚΑΙ  3) π.δ.
59.659,50 €  ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%

Α.   Αντικείµενο 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 π.δ. 59.659,50 € µε το Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικότερα η προµήθεια αφορά : 

ΤΜΗΜΑ 1 : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

ΛΙΤΡΑ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ*(€)

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%

(άρθρο 63

Ν.4257/2014)

(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ

09134100-8 2.000 1,048 1,100 2.200,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 

09135100-5 16.000 0,807 0,847 13.552,00



ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

09132100-4 7.200 1,167 1,225 8.820,00

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 24.572,00

                                                                                            Φ.Π.Α. 24%   5.897,28

                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 30.469,28

ΤΜΗΜΑ 2 : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

ΛΙΤΡΑ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ*(€)

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%

(άρθρο 63

Ν.4257/2014)

(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ

09134100-8 1.500 1,048 1,100 1.650,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 13.000 0,807 0,847 11.011,00

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

09132100-4 1.200 1,167 1,225 1.470,00

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 14.131,00

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 3.391,44

                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 17.522,44

ΤΜΗΜΑ 3 : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Θ.)

ΕΙ∆ΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

ΛΙΤΡΑ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ*(€)

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%

(άρθρο 63

Ν.4257/2014)

(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ

09134100-8 5.000 1,048 1,100 5.500,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 1.000 0,807 0,847 847,00

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

09132100-4 2.500 1,167 1,225 3.062,50

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 9.409,50

                                                                                           Φ.Π.Α. 24% 2.258,28

                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 11.667,78



Β. Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά ανά τµήµα του ενδεικτικού προϋπολογισµού (α/α), µόνο βάσει τιµής (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)). 

  
Γ. ∆ιάρκεια σύµβασης/συµβάσεων 

  Η διάρκεια της/των σύµβασης/συµβάσεων ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) µήνες από την
υπογραφή, πρωτοκόλληση  και ανάρτησή  της/τους  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ.  Στην  περίπτωση
που αναδειχθεί µειοδότης από το διαγωνισµό που θα διενεργήσει ο ∆ήµος για τα έτη
2020-2022 η/οι σύµβαση/συµβάσεις  θα πάψει/ουν να ισχύει/ουν.

∆.Υποβολή προσφορών 
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για όλα τα υπό ανάθεση τµήµατα ή µέρος αυ-
τών (ακόµη και για ένα τµήµα) µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα
είδη του τµήµατος.   Η υποβολή των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση
της  πλατφόρµας  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.  του Συστήµα-
τος.

Ε. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά
Ο φάκελος δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνει : 
α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
β) Τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζοµένων 
γ)  Αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  των  προσφεροµένων  ειδών  σύµφωνα  µε  τις
συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
δ)  Υπεύθυνη  δήλωση  (άρθρο  8  Ν.1599/1986)  του  προσφέροντα  :  α.  ότι  τα
προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
που  επιβάλλει  η  σχετική  ελληνική  και  κοινοτική  νοµοθεσία,  οι  επίσηµοι  κρατικοί
φορείς και η µελέτη  β. ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν
οι όροι αυτοί, είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα ή προσµίξεις
και είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γ.
η  παράδοση  των  ειδών  θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  όσα  αναφέρονται  στους  ειδικούς
όρους  
ε) Οι συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν την προβλεπόµενη
από το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.3054/2002 άδεια
Οι πρατηριούχοι  που επιθυµούν  να  δώσουν  προσφορά  θα πρέπει να  καταθέσουν
την άδεια λειτουργίας όλων των πρατηρίων που διαθέτουν.

ΣΤ. Εγγυητική συµµετοχής 
∆εν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συµµετοχής

Ζ. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
  Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  θα γίνει η  ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύη-
ση  καλής  εκτέλεσης  των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί   σε
ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  σύµβασης  χωρίς  να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική  ποσοτική  και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους. 

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 



Η. Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια δεκα-
οχτώ (18) µηνών  από  την υπογραφή  της σύµβασης εντός  το  πολύ  σαράντα  οχτώ
(48) ωρών από την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή) στα σηµεία που αναφέρονται
αναλυτικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.
Τα µεταφορικά µέσα των νοµικών προσώπων που θα εφοδιάζονται µε πετρέλαιο κί-
νησης και βενζίνη αµόλυβδη αναφέρονται επίσης στους ειδικούς όρους.  

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η αναπληρώτρια
Προϊσταµένη

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η αναπληρώτρια
Προϊσταµένη

Η Συντάξασα
του Τµήµατος της ∆/νσης 

                   

Ε. Σκέντου Αν.Φαρµάκη Μ.Ανθίτσου

      
                                 


