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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Κοµοτηνής διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για την 

ανάδειξη προµηθευτή - χορηγητή καυσίµων και λιπαντικών για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ∆ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των 

Σ.Ε. Α’ θµιας και Β΄ θµιας εκπαίδευσης για το 2015»  για ένα (1) έτος µε δυνατότητα 4µηνης παράτασης 

(ασκώντας το δικαίωµα προαίρεσης για το 2016), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης «Ενός 

εκατοµµυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών» 

(1.336.411,14€) (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µαζί µε την προαίρεση 15%, η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των 174.314,50€ µε το ΦΠΑ).  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα διαµορφούµενη 

κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του (παρ. 4 του άρθρου 41 και 

περ. α της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ) για τα καύσιµα, και τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά. 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος.  

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 

16/01/2015 και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 28/01/2015 και ώρα 07:00 π.µ. Καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/02/2015 και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παρέλευση 

της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι: Βενζίνη Αµόλυβδη CPV 09132100 43.000 λίτρα (προαίρεση 6450 

λίτρα), Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134100 315.000 λίτρα (προαίρεση 47250 λίτρα), Πετρέλαιο Θέρµανσης 

CPV 09135100 453.500 λίτρα (προαίρεση 68025 λίτρα) και Λιπαντικά CPV 24951100 14600 λίτρα 

(προαίρεση 2190 λίτρα). 

Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την εµπορία και διάθεση καυσίµων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά, είτε για το 

σύνολο των τµηµάτων/οµάδων ή για όσα τµήµατα επιθυµεί. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η 

οποία θα δίνεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων του τµήµατος που συµµετέχει επί ποινή αποκλεισµού. 

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε ανάλογο ποσό 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  

Η  εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  ορίζεται  σε  ποσοστό  δύο τοις εκατό (2%)  επί  του  

ενδεικτικού προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) είτε για το σύνολο της 

προµήθειας, είτε για το τµήµα που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόµενο και θα αφορά ολόκληρη την 

ποσότητα του τµήµατος του ενδεικτικού προϋπολογισµού, η οποία δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του 
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Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε 

τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

από 14/01/2015 και θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες και µία 

εβδοµαδιαία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 

συγκεκριµένη προµήθεια από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ήτοι από το Γραφείο Προµηθειών στο 

∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κοµοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή, Τηλέφωνο λήψης 

πληροφοριών: 2531352448-498. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνει/ουν τον/τους 

ανάδοχο/αναδόχους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3801/2009. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 

συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr/ 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
 
 
 
 
 

     Γεώργιος Πετρίδης 
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