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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα-ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής
πώλησης του καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Π.Ε. Ροδόπης), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, για την
προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 234.996,43 € με Φ.Π.Α. 24%.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιάσμου, Οδός: Εθνικής Αμύνης 4, Ταχ.Κωδ.: 69200, Τηλ.: 2534350103, E-mail:
balgkouranidis@iasmos.gr , Ιστοσελίδα: www.iasmos.gr.
1. Κωδικοί CPV: 09134100-8 [Πετρέλαιο ντίζελ], 09132100-4 [Αμόλυβδη βενζίνη] και 09135100-5
[Πετρέλαιο θέρμανσης]
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης www.iasmos.gr .
3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης.
5. Προϋπολογισμός- Ποσότητες:
1. Για το Δήμο Ιάσμου,
Πετρέλαιο Θέρμανσης 13.014,00 λίτρα,
Πετρέλαιο κίνησης 79.250,00 λίτρα και
Βενζίνη Αμόλυβδη 6.500,00 λίτρα,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 184.998,64 €
2. Για την Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή,
Πετρέλαιο Θέρμανσης 18.610,00 λίτρα,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 29.999,32 €
3. Για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή,
Πετρέλαιο Θέρμανσης 12.406,00 λίτρα,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 19.998,47 €
6.
Υποδιαίρεση σε Τμήματα: ΝΑΙ, ΣΥΝΟΛΟ: 3. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή
και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται
σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος Οικονομικός φορέας.
7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη.
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18-07-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 22-07-2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..
Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 164035
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τρεις (3) μήνες
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Χρηματοδότηση: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το
έτος 2022 τους Κ.Α.Εξ. Κ.Α. 10.6643, Κ.Α. 20.6641, Κ.Α. 25.6641, Κ.Α. 30.6641, Κ.Α. 35.6641, Κ.Α.
10.6641.001 για την προμήθεια καυσίμων.
11. Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (1.896,00 €) εφ’ όσον ο προσφέρων
συμμετέχει για το σύνολο των Τμημάτων-υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το
1,00% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα-τμήμα για την οποία θα
συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
13. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου
www.iasmos.gr

Ίασμος, 30-06-2022
Ο Δήμαρχος Ιάσμου
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