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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων

   διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας

σύμβασης για:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ /ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ  ΑΠ΄ΑΥΤΟΝ  »

(για τις ΟΜΑΔΕΣ Ε-Ι ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 120.866,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δικαιώματος

προαίρεσης 21.339,92€

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

1. Για  τα  υγρά  καύσιμα  πετρέλαιο  κίνηση/θέρμανσης,  βενζίνη  αμόλυβδη  (ΟΜΑΔΕΣ

Ε,ΣΤ,Η,Θ)  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης% στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής

πώλησης για τα καύσιμα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  για  τα  Νομό  Ιωαννίνων  την  ημέρα  παράδοσης.  Το

ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό εως 3% με βάση το άρθρο 63 του

Ν.4257/14

2. Για  τα  λιπαντικά  (ΟΜΑΔΕΣ Ζ,Ι)  την  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη

προσφορά βάσει τιμής πάνω στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης

  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω της  διαδικτυακής

πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr    σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο

Ν.4412/2016.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι:  η 26η/4/2022  ημέρα Τρίτη  και

ώρα  15.00. 

http://www.promitheus.gov.gr/


  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η /4/2022 ημέρα

Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ

  Οι  προσφορές   θα  ισχύουν  για  έξι  (6)  μήνες  από  την  επομένη  διενέργειας  του

διαγωνισμού.

    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται

η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με ποσό 1.604,31€ για το σύνολο των

ομάδων  είτε το αναλογούν ποσό για την ομάδα στην οποία προσφέρει η οποία πρέπει

να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου  ισχύος της

προσφοράς  ήτοι μέχρι την 27η/11/2022., άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα  (9) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής

του συμφωνητικού ή εως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

   Τα έγγραφα της σύμβασης  είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr    του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ   έλαβε  συστημικό  αύξοντα  αριθμό:158162,  καθώς και  στην  ιστοσελίδα  του

Δήμου Ζαγορίου www  .  zagori  .  gov  .  gr   στη διαδρομή Διαγωνισμοί.

      Η  περίληψη της  διακήρυξης  θα  δημοσιευτεί  σε  μία  (1)  εβδομαδιαία  και  δύο  (2)

ημερήσιες εφημερίδες του νομού, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων

του Δήμου Ζαγορίου.

   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου, στους Ασπραγγέλους και

στα τηλέφωνα 26533-60315 (Πλεσίτη Ανθή )

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ 

http://www.zagori.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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