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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κοµοτηνή, 21 / 05 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 16073 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή  
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448& 498 
E-mail:  g.gkourtsilidis@komotini.gr 
 
 
Πρόσκληση για συµµετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη 

προµηθευτή - χορηγητή της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τον Δήµο Κοµοτηνής 

και τα Νοµικά του Πρόσωπα ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α’θµιας και Β΄θµιας 

εκπαίδευσης για το 2015 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 142/2015 (Α∆Α: Ω1ΖΩΩΛΟ-Ε5Φ) Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος µας πρόκειται να προβεί στην «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων 

για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα ∆ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α’θµιας και 

Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2015» (CPV 09134100, 09132100, 09135100), για χρονικό διάστηµα 

έως 31/12/2015 (µε δυνατότητα τετράµηνης παράτασης για το 2016 µέσω της άσκησης του 

δικαιώµατος προαίρεσης), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση 

προκήρυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007, κατόπιν της υπ’ αριθ 

84/2015 απόφασης της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων» περί παροχής 

σύµφωνης γνώµης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού που προηγήθηκε ως προς τα τµήµατα των υγρών καυσίµων. 

Η εκτέλεση της προµήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη: 

1. Τµήµα Α΄ - Πετρέλαιο κίνησης, CPV 09134100 – (315.000 λίτρα για το έτος 2015 και 47.250 

λίτρα προαίρεση για το 2016). 

2. Τµήµα Β΄ - Βενζίνη Αµόλυβδη, CPV 09132100, - (43.000 λίτρα για το έτος 2015 και 6.450 

λίτρα προαίρεση για το 2016). 

3. Τµήµα Γ΄ - Πετρέλαιο θέρµανσης, CPV 09135100, - (453.500 λίτρα για το έτος 2015 και 

68.025 λίτρα προαίρεση για το 2016). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 1.278.467,54 € 

µε Φ.Π.Α. και προαίρεση 15% (903.830,00€ χωρίς Φ.Π.Α και προαίρεση). 
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Προκειµένου να συµµετέχετε στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα πρέπει να 

υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση 

και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1397/16-01-2015 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου 

διαγωνισµού που προηγήθηκε ως προς τα τµήµατα των υγρών καυσίµων, προσκοµίζοντας τα 

ζητούµενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

Όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα καλύπτει το 2% (δύο επί τοις εκατό) 

της συνολικής δαπάνης προ Φ.Π.Α. µε την προαίρεση 15%, ήτοι ποσό ίσο µε 20.788,00 Ευρώ εφ’ 

όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, ειδάλλως για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής δαπάνης προ Φ.Π.Α. µε την προαίρεση 15% για το συγκεκριµένο/α 

τµήµα/τµήµατα ως καθορίζονται στην αριθ. 89/2014 σχετική µελέτη της υπηρεσίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1397/16-01-2015 διακήρυξης. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος, φορέα υλοποίησης και υπηρεσία, έχουν ως εξής: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ∆ΕΥΑΚ, 

ΚΕΜΕΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α' & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ποσότητα 
Λίτρων  

2015 

ποσότητα 
Λίτρων  2016 
(Προαίρεσης) 

Τ/Μ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15% 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

Τεχνική υπηρεσία 90.000,00 13.500,00 1,10 € 99.000,00 € 14.850,00 € 

Καθαριότητα 160.000,00 24.000,00 1,10 € 176.000,00 € 26.400,00 € 

∆ΕΥΑΚ 65.000,00 9.750,00 1,10 € 71.500,00 € 10.725,00 € 

               

2 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

Τεχνική υπηρεσία 15.000,00 2.250,00 1,36 € 20.400,00 € 3.060,00 € 

Πράσινο 7.000,00 1.050,00 1,36 € 9.520,00 € 1.428,00 € 

Καθαριότητα 6.000,00 900,00 1,36 € 8.160,00 € 1.224,00 € 

ΚΕΜΕΑ 5.000,00 750,00 1,36 € 6.800,00 € 1.020,00 € 

∆ΕΥΑΚ 10.000,00 1.500,00 1,36 € 13.600,00 € 2.040,00 € 
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3 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Καθαριότητα 6.000,00 900,00 1,10 € 6.600,00 € 990,00 € 

Κτίρια του ∆ήµου 28.500,00 4.275,00 1,10 € 31.350,00 € 4.702,50 € 

Πράσινο 

 
1.000,00 150,00 1,10 € 1.100,00 € 

165,00 € 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' 

ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

150.000,00 22.500,00 1,10 € 165.000,00 € 

24.750,00 € 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' 

ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

150.000,00 22.500,00 1,10 € 165.000,00 € 

24.750,00 € 

ΚΕΜΕΑ 95.000,00 14.250,00 1,10 € 104.500,00 € 15.675,00 € 

∆ΕΥΑΚ 23.000,00 3.450,00 1,10 € 25.300,00 € 3.795,00 € 

      804.500,00         

        ΣΥΝΟΛΟ  903.830,00 € 135.574,50 € 

        Φ.Π.Α.  23% 207.880,90 € 31.182,14 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 1.111.710,90 € 166.756,64 € 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15% ΚΑΙ ΦΠΑ 1.278.467,54 € 

 

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας: Tο µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη 

νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης 

του (παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του Προσώπων και των Σ.Ε. σύµφωνα µε τα 

δελτία πιστοποίησης τιµών - του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό Ροδόπης. 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Συστηµικός Αριθµός 

∆ιαγωνισµού:  8556               

22  / 05 /2015 
  25 / 05 /2015 και ώρα 

07:00 π.µ.  
 29 / 05  /2015 και ώρα  

14:00 µ.µ 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το 

Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 25313 52448 & 498, ΦΑΞ: 25310 81659, e-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 

 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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