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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
(CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09134200-8 , CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5, CPV ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ: 09132100-4, )(συστ. αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 105428 )  
Η σύμβαση  υποδιαιρείται στα κατωτέρω σε τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 
4412/2016.  

ΟΜΑΔΑ Α:ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 1 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ  β. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)», 

εκτιμώμενης αξίας  63.607,50 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  15.265,80 € ήτοι σύνολο  78.873,30 € , 

με δικαίωμα προαίρεσης  ποσού εκτιμώμενης αξίας  6.360,75 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  1.526,58 

€ ήτοι σύνολο  7.887,33 €. 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ –ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εκτιμώμενης αξίας  14.520,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  3.484,80 € ήτοι σύνολο  

18.004,80 €.   

Προσφορές υποβάλλονται για το κάθε τμήμα χωριστά ή για όλα τα τμήματα των ειδών, χωρίς 
περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα, επί ποινή αποκλεισμού.    
  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται    από την ημερομηνία υπογραφής  έως 31/12/2021 . Ο 

Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της 

σύμβασης μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή των συμβατικών ποσοτήτων , 

για έξι (6) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι 

πέραν του εξαμήνου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος 
(αρ.: 105428 ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2η Μαρτίου 2021 ,  και ώρα 11.30 
π.μ.. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να 
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ανέρχεται ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 ήτοι 1562,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των 

τμημάτων  1 & 4, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας 

σύμβασης προ Φ.Π.Α., ποσού      

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα 1, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των  1.272,00      Ευρώ.   

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα 4, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των  290,00     Ευρώ   

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων. 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες :Τηλ:22343-50306/324/312 
 
 
 

Η Δήμαρχος 
 
 

 Αθανασία Πλ. Στιβακτή 
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