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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κοµοτηνή: 08  / 10 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ       Αρ. πρωτ. :  36591 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήµος Κοµοτηνής, Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ. 25313 52448 & 426, 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Πληρ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης. 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήµου 

Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών 

Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2016 & 2017». 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισµός, µε 

κριτήριο κατακύρωσης: A) Για µεν τα υγρά καύσιµα κίνησης και θέρµανσης, το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στη νόµιµα εκάστοτε διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης, την ηµέρα παράδοσής των, 

όπως προσδιορίζονται από το Τµήµα Εµπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 

Ροδόπης (Π.Ε. Ροδόπης) και Β) Για δε τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας. 
Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε για το 

σύνολο των τµηµάτων, είτε για όσα τµήµατα επιθυµεί. Πρέπει όµως η προσφορά του να αφορά όλη την 

ποσότητα του κάθε τµήµατος. Δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για µέρος µόνο 

των ποσοτήτων του τµήµατος που συµµετέχει. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να καλύπτεται 

υποχρεωτικά µε το ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 2.167.807,98 € (συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 23% και του δικαιώµατος προαίρεσης 15%), ήτοι 1.639.484,20 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και την 

προαίρεση.  
5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 2 έτη και τίθεται εν ισχύ από 

01/01/2016 (ή κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού εφόσον υπογραφεί µεταγενέστερα) 

έως την 31/12/2017 (µε δυνατότητα παράτασης για 4 µήνες εφόσον ασκηθεί το δικαίωµα προαίρεσης για 

το 2018). 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα 

καλύπτει το 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού εκτός Φ.Π.Α. και προαίρεσης, είτε για το σύνολο 

της προµήθειας, είτε για το µέρος/τµήµα που προσφέρεται. (άρθρο 157 Ν. 4281/2014 και σύµφωνα µε 

το άρθρο 15 της διακήρυξης).  

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 

δηµοπρατούµενου είδους, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση (σύµφωνα 

µε το άρθρο 8 της διακήρυξης). 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την ιστοσελίδα του Δήµου στη διεύθυνση 

http://www.komotini.gr. 
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9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 12/10/2015 και ώρα 07:00 π.µ., η 

ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 20/11/2015 και ώρα 07:00 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2015 και ώρα 14:00 µ.µ.  

Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 15766. 

10. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

 

 Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ 
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