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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219133-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
2021/S 085-219133

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531020185
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.komotini.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων του 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., και των Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, 2022 και 
2023.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09000000 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων του Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., και των 
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα έτη 2022 και 2023.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25.1.2013), με τις οποίες κυρώθηκε 
και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12.12.2012 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες:
α) τροφίμων·
β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών·
γ) πετρελαιοειδών, και
δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού,
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων τους, πραγματοποιείται εφεξής 
από τους οικείους Δήμους».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 802 501.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για όλους τους φορείς, για το έτος 2022 — Τμήμα / ομάδα Α1΄.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας· για τα δε λιπαντικά, τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά, όλα τα υγρά καύσιμα / λιπαντικά θα 
παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη· για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και τη σχετική μελέτη, για τη συνολική, 
ωστόσο, προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα.
Σύνολο: 270.000lt (210.000 για τον Δήμο Κομοτηνής και 60.000 για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 351 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Διάρκεια σύμβασης έως 31.12.2022.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμ. Εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για όλους τους φορείς για το έτος 2023 - Τμήμα/Ομάδα Α2΄
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα 
παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
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οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για τη συνολική 
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. Σύνολο 270.000lt 
(210.000 για τον Δήμο Κομοτηνής και 60.000 για την ΔΕΥΑΚ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 351 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2023
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι όροι των τευχών 
της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμ. εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης για όλους τους φορείς για το έτος 2022 - Τμήμα/Ομάδα Β1΄
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα 
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παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για τη συνολική 
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. Σύνολο 28.000 lt 
(22.000 lt για τον Δήμο Κομοτηνής και 6.000 για την ΔΕΥΑΚ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 960.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Διάρκεια Σύμβασης έως 31-12-2022.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμ. εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης για όλους τους φορείς για το έτος 2023 - Τμήμα/Ομάδα Β2΄
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα 
παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για τη συνολική 
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. Σύνολο 28.000 lt 
(22.000 για τον Δήμο Κομοτηνής και 6.000 για την ΔΕΥΑΚ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 960.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2023
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι όροι των τευχών 
της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμ. εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για όλους τους φορείς για το έτος 2022 - Τμήμα/Ομάδα Γ1΄
Αριθμός τμήματος: 5
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα 
παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για τη συνολική 
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. Σύνολο 477.500 
lt (50.000 για τον Δήμο Κομοτηνής, από 150.000 για τις Σχολικές Επιτροπές, 1.500 για την ΔΚΕΠΠΑΚ, 100.000 
για το ΚΕΜΕΑ, 2.000 για το ΔΗΠΕΘΕ και 24.000 για την ΔΕΥΑΚ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 463 175.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Διάρκεια Σύμβασης έως 31-12-2022.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
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έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμ. εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για όλους τους φορείς για το έτος 2023 - Τμήμα/Ομάδα Γ2΄
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα 
παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε 
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. Ο προμηθευτής 
οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα είδη των καυσίμων εφόσον απαιτηθεί, σε χώρο (δεξαμενές) που θα 
του υποδείξει ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και για 
όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για τη συνολική 
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. Σύνολο 477.500 
lt (50.000 για τον Δήμο Κομοτηνής, από 150.000 για τις Σχολικές Επιτροπές, 1.500 για την ΔΚΕΠΠΑΚ, 100.000 
για το ΚΕΜΕΑ, 2.000 για το ΔΗΠΕΘΕ και 24.000 για την ΔΕΥΑΚ)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 463 175.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2023
Λήξη: 31/01/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι όροι των τευχών 
της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμ. εμπορίου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων και Λιπαντικών Μέσων για το έτος 2022 - Τμήμα/Ομάδα Δ1΄ (Για τον Δήμο 
Κομοτηνής)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που 
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα 
καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η 
παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, 
ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. 
Η παράδοση των λιπαντικών μέσων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
υπηρεσίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 670.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Διάρκεια Σύμβασης έως 31-12-2022

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά μέσα την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων και Λιπαντικών Μέσων για όλους τους φορείς για το έτος 2022 - Τμήμα/Ομάδα 
Δ2΄(Για την ΔΕΥΑΚ)
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που 
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα 
καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η 
παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, 
ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. 
Η παράδοση των λιπαντικών μέσων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
υπηρεσίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 445.40 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Διάρκεια Σύμβασης έως 31-12-2022.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά μέσα την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων και Λιπαντικών Μέσων για το έτος 2023 - Τμήμα/Ομάδα Δ3΄(Για τον Δήμο 
Κομοτηνής)
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που 
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα 
καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η 
παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, 
ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. 
Η παράδοση των λιπαντικών μέσων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
υπηρεσίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 670.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2023
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι όροι των τευχών 
της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά μέσα την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων και Λιπαντικών Μέσων για το έτος 2023 - Τμήμα/Ομάδα Δ4΄(Για την ΔΕΥΑΚ)
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως προσδιορίζεται στους όρους της διακήρυξης για τον κάθε φορέα υλοποίησης της προμήθειας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που 
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα 
καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. Η 
παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των Ν.Π., Σ.Ε. σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και των όρων της σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, ή περισσότερες, 
ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην παρούσα και στην σχετική μελέτη, για 
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους που συμπεριλαμβάνεται στην εκάστοτε ομάδα. 
Η παράδοση των λιπαντικών μέσων θα πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
υπηρεσίας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 445.40 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2023
Λήξη: 31/12/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι όροι των τευχών 
της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά μέσα την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής παρούσας δημόσιας 
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Όσον αφορά Στην προμήθεια υγρών καυσίμων, πρέπει να υποβληθούν οι κατάλληλες άδειες των υποψηφίων 
προμηθευτών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στους υποψήφιους προμηθευτές υγρών καυσίμων: Πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα, η οποία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό ίδρυμα, 
ίσης ή μεγαλύτερης του 20 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες που συμμετέχει, έκδοσης έως 
60 ημερών πριν από τον μήνα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Όσον αφορά σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές: Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής 
ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα 
στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της 
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) από τη διενέργεια του 
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παρόντος διαγωνισμού, από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 20 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται 
αθροιστικά. Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει σύμφωνα με τα ισχύοντα στο αρμόδιο 
Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, 
αρκεί η προσκόμιση της ανακοίνωσης του ισολογισμού από το Γ.Ε.ΜΗ., η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό 
ισολογισμό.
Προς αντικατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας, οι υποψήφιοι προμηθευτές υγρών καυσίμων δύνανται να 
έχουν την κατάλληλη ρευστότητα και προς απόδειξη αυτής να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο πιστωτικού 
ιδρύματος, στο οποίο θα προκύπτει πως διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. των ομάδων που συμμετέχουν, με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο λογαριασμού τους 6 τελευταίους μήνες που 
προηγούνται του μήνα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., όπου ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα εμφανίζεται ως κύριος του τραπεζικού λογαριασμού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
μία (1) σύμβαση ίδιου / ομοειδούς αντικειμένου, μεγέθους ίσου με το 20 % της εκτιμώμενης αξίας των ομάδων 
για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά.
Για τους υποψηφίους προμηθευτές υγρών καυσίμων, πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες των οχημάτων 
μεταφοράς υγρών καυσίμων (είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα).
Για τους υποψήφιους προμηθευτές λιπαντικών, πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους, καθώς επίσης και τα τεχνικά φυλλάδια / prospectus ή καταλόγους που αποδεικνύουν τα τυπικά 
χημικά χαρακτηριστικά και επαληθεύουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς (για τους υποψηφίους αναδόχους που θα υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια 
λιπαντικών) για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες και από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης:
α) πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ή 9001:2015 ή ισοδύναμο και αντίστοιχο σε ισχύ·
β) πιστοποίηση κατά ISO 14001:2008, ή 14001:2015 ή ισοδύναμο και αντίστοιχο σε ισχύ.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αφορούν στην εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο 
από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. Ο χρόνος παράδοσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 
παραγγελίας· για τα δε λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Γενικά, όλα τα υγρά καύσιμα / λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που 
εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη· για μεν τα 
καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/06/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/06/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr)
Α/Α διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 122960 (όσον αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων) και 122962 (όσον 
αφορά στην προμήθεια λιπαντικών).
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αξιολόγηση προσφορών από αρμόδια επιτροπή, βάσει της αριθ. 462/28.12.2020 (ΑΔΑ: 6Μ9ΕΩΛΟ-0ΡΡ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019), το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός 
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λειτουργίας Α.Ε.Π.Π.», το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών», το Π.Δ. 
57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της Α.Ε.Π.Π.» και το Π.Δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός κανονισμός οικονομικής 
διαχείρισης Α.Ε.Π.Π.», και τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/04/2021
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