
                    

                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (diesel) ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ, 
ΤΗς ΑΡ.38/2021 ΜΕΛΕΤΗΣ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 820.954,40€

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων,
με αντικείμενο  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πολυετούς διάρκειας, 

για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, 
της με αρ.38/2021 μελέτης, 

προϋπολογισμού 820.954,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ). 

1. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα, 

2. Κριτήριο κατακύρωσης: θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), (κατά την ημέρα 
παραδόσεως) της περιοχής (Νομός Αττικής) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α΄93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να 
είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014, 

3. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 
09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ» 
09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»,

4. Η εν λόγω πολυετής προμήθεια περιλαμβάνει α) πετρέλαιο diesel (κίνησης) ποσότητας 575.000lt και β) 
αμόλυβδη βενζίνη ποσότητας 47.500lt, για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,

5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με τον οποίο έλαβε 
Συστημικό Αριθμό 138809,
6.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 08/09/2021 και ώρα 8:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 08/10/2021  και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 15/10/2021 και ώρα 10:00π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr, 

                                                               

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 
            ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                                 
 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
 ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε                                                                                                
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7. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των 
ομάδων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά (μερική ή ολική) αφορά το σύνολο των ειδών 
της επιλεγμένης ομάδας.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 365 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών του διαγωνισμού.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση θα ισχύει για δέκα οχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ / 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(σε €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(σε €)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (diesel) 
ΚΙΝΗΣΗΣ 601.450,00 6.014,50 Έξι χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ 

και πενήντα λεπτά

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 60.610,00 606,10 Εξακόσια έξι ευρώ και δέκα 
λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΕΩΣ 2: 662.060,00 6.620,60 Έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι 
ευρώ και εξήντα λεπτά

11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

12. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021 

13. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

14. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΗ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», καθώς και στην Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.       

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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