
  

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                            

  ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                                                        Αρ. Πρωτ. 6675/08-12-2021 

 

                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                        Ο Δήμαρχος Επιδαύρου                                                                                                               

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022, προϋπολογισμού  

197.151,63 ευρώ με το Φ.Π.Α και το δικαίωμα προαίρεσης.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Επιδαύρου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλατεία Καραϊσκάκη 9 

Ταχ.Κωδ.: 21052 

Τηλ.: 2753360116 

Telefax: 2753360102 

E-mail:. dimasc@otenet.gr. 

Ιστοσελίδα: www.epidavros.gr. 

Κωδικός  NUTS: EL651 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο www.epidavros.gr.  Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3.Κωδικός CPV: Πετρέλαιο κίνησης  (CPV 09134100-8) , Βενζίνη αμόλυβδη  (CPV 09132100-4)                         

Πετρέλαιο θέρμανσης  (CPV 09135100-5).  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL651. 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια υγρών 

καυσίμων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Επιδαύρου καθώς και τις ανάγκες 

θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου, και των Νομικών Προσώπων            

6. Τόπος παράδοσης προμήθειας: Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη της 

προμήθειας με χρέωση του προμηθευτή , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν 

εντολής, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα σημεία που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι του 

Δήμου Επιδαύρου και των Νομικών Προσώπων. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1.Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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.                                                                                                                       

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ : , εκτιμώμενης αξίας 106.295,00 € πλέον ΦΠΑ  

 ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : , εκτιμώμενης αξίας 31.960,00 € πλέον ΦΠΑ 

   Προσφορές υποβάλλονται για την ομάδα ή τις ομάδες τις οποίες οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή 

από1 έως και το σύνολο των 2 ομάδων  

Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 2
1
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 171.436,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 138.255,00  , ΦΠΑ : € 33.181,20). 

 τυχόν δικαίωμα προαίρεσης2  25.715,43 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
€ 20.738,25 ,  ΦΠΑ : € 4.977,18). 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

10. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 1 % επί της αξίας της κάθε ομάδας ή του συνόλου 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας 

καθορίζονται ως εξής:  

  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, χωρίς του Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 

1.062,95 € για συμμετοχή στην ομάδα Α - καύσιμα κίνησης, 319,60 € για συμμετοχή στην ομάδα Β - 

καύσιμα θέρμανσης. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 

διαδικτυακή πύλη  του συστήματος www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016.                                                                                                                                            

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η  24-12-2021 και η ώρα λήξης 10:00 π.μ..  

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού  

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6641.003 , ΚΑ 10-6642 του 

προϋπολογισμού  έτους 2022 - 2023 του Δήμου Επιδαύρου.  

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-

05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

 16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στον Ελληνικό 

Τύπο:    ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.     

  

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αναστάσιος Κ. Χρόνης 

                                                 
1
 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα 

τμήματα 
2
 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και 

δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. 
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