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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 

 

 

 

 

Αρταία Ολσμπία  26/05/2020 
 
Αριθ. Πρωη.:            3695 

 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
 

Ο Γήμαρτος Αρταίας Ολσμπίας δηαθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ Γηαγσληζκφ, γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ & Ν.Π. ΑΤΣΟΤ», γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) 

κελψλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, ε νπνία ζα δνζεί: κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ 

(%), ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζηε δηακνξθνχκελε, γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζην Λνκφ Ζιείαο, ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ή ηνλ αξκφδην θνξέα πνπ 

ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ.  

Σν αλσηέξσ πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% (άξζξν 63 ηνπ Λ.4257/14). 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : Ζ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, γηα ην έηνο 2020, ήηνη: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΚΧΓΙΚΟ C.P.V. 

1. ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ 09134100-8 

2. ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΔΡΚΑΛΖ 09135100-5 

3. ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 09132100-4 

4. ΙΗΠΑΛΣΗΘΑ  09211000-1 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ 180.197,78 €, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α Είδος Προκήζεηας  Ποζόηεηα (ζε lt) 
Τηµή Μολάδος 

(ζε €) κε ΦΠΑ 
Ελδεηθηηθός προϋποιογηζκός 

(ζε €) κε Φ.Π.Α. 

1. Πεηρέιαηο θίλεζες 69.800 1,391 97.091,80 

2. Πεηρέιαηο ζέρκαλζες 50.900 1,081 55.022,90 

3. Βελδίλε ακόισβδε   9.500 1,622 15.409,00 

4. Ληπαληηθά    2.000 6,337 12.674,08 

           ΣΥΝΟΛΟ 180.197,78 

 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr . Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4155/2013, ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013 θαη ζηνλ Λ. 4412/2016. 

Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά ζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο 

(ηκήκαηα) ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φκσο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη φιε αλεμαηξέησο ηελ 

πνζφηεηα θάζε νκάδαο (ηκήκαηνο) επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΔΖΔΩΨ5-ΞΕΗ
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ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γιαδικησακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr   

ηοσ Δ..Η.ΓΗ.. 

Σεηάρηη 27/05/2020 

& ώρα 08:00 

Γεσηέρα 15/06/2020 

& ώρα 15:00 

Παραζκεσή 

19/06/2020 

& ώρα 13:00 

 
 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ –  ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη 

απφ ηα Παξ. 1,2,4 & 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 

θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γιαδικησακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Όινη νη παξαπάλσ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ 

κέξνο ζην δηαγσληζκφ γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή γηα κέξνο απηήο. Γιψζζα πξνζθνξάο είλαη ε Διιεληθή. 

 
Η εγγύηζη ζσμμεηοτής νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ένα ηοις εκαηό (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο πξνκήζεηαο εθηφο Φ.Π.Α., ή γηα θάζε νκάδα γηα ηελ νπνία ππάξρεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. 

Ιζτύς προζθοράς ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Θα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο www.arxaiaolympia.gov.gr θαη ζηελ Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

ΔΖΓΖ: www.promitheus.gov.gr ). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ΣΖΙ. 2624022250 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. 

 

Ο Γήμαρτος Αρταίας Ολσμπίας 

α/α 

 

 

 ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.arxaiaolympia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΔΖΔΩΨ5-ΞΕΗ
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