
 

 
                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΔΟΜΟΚΟ, 19/03/2020 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2212   
ΔΗΜΟ  ΔΟΜΟΚΟΤ                                                                   

   
Περίληψη Διακήρυξησ   

 
Περίλθψθ τθσ αρ. 2210/19-03-2020 Διακιρυξθσ Ηλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
με τίτλο «Προμήθεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν Δήμου Δομοκοφ & των Νομικϊν Προςϊπων αυτοφ, για 
ζνα ζτοσ» 

 
 

Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 
 

Προκθρφςςει θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο κατακφρωςησ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή) για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμήθεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν Δήμου 
Δομοκοφ & των Νομικϊν Προςϊπων αυτοφ, για ζνα ζτοσ» του Διμου Δομοκοφ,  ςυνολικήσ εκτιμϊμενησ 
αξίασ 250.375,22 €   (201.915,50 € χωρίσ το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίςο με 46.459,72 € ). 
 
1) Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:  
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Δομοκοφ, 
Οδόσ: Πλατεία Μουςων 1,Σαχ.Κωδ.: 35010, 
Σθλ.: 2232022385, fax: 2232023012, 
E-mail: k.kefalas@domokos.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.domokos.gr  
 
 
2) Κωδικόσ CPV:  CPV: [09132100-4] – Βενηίνθ αμόλυβδθ 

CPV: [09134100-8] – Πετρζλαιο ντίηελ 

CPV: [09135100-5] – Πετρζλαιο κζρμανςθσ 

CPV: [24951000-5] – Γράςα και λιπαντικά 

 

4) Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του Διμου www.domokos.gr.  

 

5) Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Προμικεια με τίτλο «Προμικεια Καυςίμων & Λιπαντικϊν Διμου 
Δομοκοφ & των Νομικϊν Προςϊπων αυτοφ, για ζνα ζτοσ»   

Η προμικεια των υγρϊν καυςίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδθ: 
 
ΟΜΑΔΑ Ι: ΚΑΤΙΜΑ (πετρζλαιο κζρμανςθσ, πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ) 

- TMHMA Α’: Καφςιμα για τθν Δ.Ε. Δομοκοφ  

- TMHMA  Β’: Καφςιμα για τθν Δ.Ε. Θεςςαλιϊτιδασ  

- TMHMA Γ’: Καφςιμα για τθν Δ.Ε. Ξυνιάδασ  

- TMHMA Δ’: Πετρζλαιο κζρμανςθσ για τα ςχολικά κτίρια τθσ Πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ  

- TMHMA Ε’: Πετρζλαιο κζρμανςθσ για τα ςχολικά κτίρια τθσ Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 
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ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  

- TMHMA Σ’: Λιπαντικά για τισ ανάγκεσ των οχθμάτων και των μθχανθμάτων του Διμου 
Δομοκοφ 

 

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι τμιματα τθσ 
προμικειασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα καλφπτεται όλθ θ προβλεπόμενθ από τον προχπολογιςμό 
ποςότθτα τθσ κάκε υποομάδασ 

 

6) Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ επίδοςθ αντιπροςφορϊν, εναλλακτικϊν προςφορϊν και 
ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 

7) Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι νόμιμα κατζχουν τθν άδεια για άςκθςθ 
δραςτθριότθτασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ, κακϊσ επίςθσ και να δφνανται να 
παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

8) Τποβολή προςφορϊν 
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο ΕΗΔΗ τθν 19/03/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 13:00. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 03/04/2020 , θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
15:00 

Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 
ωσ άνω καταλθκτικι παραλαβισ των προςφορϊν,  ιτοι θ 09/04/2020 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 

 
9) Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Σο χρονικό διάςτθμα δζςμευςθσ από τθν προςφορά είναι ζξι (6) μινεσ από 
τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

 

10) Γλϊςςα ςφνταξησ προςφορϊν: Ελλθνικι.  

 

11) Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ ΚΑ 10/6641, 10/6643, 20/6641, 25/6641, 30/6641, 
35/6641, 70/6641, 70/6643 του προχπολογιςμοφ του Διμου.  

 

12) Διάρκεια φμβαςησ: Ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ ι/και των ςυμβατικϊν ποςοτιτων, όποιο εκ των δφο επζλκει πρϊτο. Χρονικι παράταςθ 
τθσ ςφμβαςθσ δφναται να χορθγθκεί μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ ι/και των ςυμβατικϊν 
ποςοτιτων και χωρίσ τθν  υπζρβαςθ αυτϊν. 
 
13) Εγγυήςεισ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2,00% του προχπολογιςμοφ επί του οποίου 
υποβάλλεται προςφορά χωρίσ Φ.Π.Α. και θ εγγφθςθ καλι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό 5,00% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το ΦΠΑ.  

 

14) Ενςτάςεισ: Ζνςταςθ-προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα 
με το Ν.4412/2016.  

15) Δημοςιεφςεισ: Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
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 «ΛΑΜΙΑΚΟ ΣΤΠΟ», Ηρϊων 3, Σ.Κ. 35100 Λαμία Σθλζφωνα: 22310 51414-5-6-7, Fax: 22310 
29331 – 51418, E-mail: info@lamiakos-typos.gr 

 «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ»,  Τψθλάντθ 58, T.K. 35100 Λαμία, Σθλ.: 22310 34666, Fax: 22310 34244, E-mail: 
proina@otenet.gr 

 «ΕΝΣΡΑ»,  2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίασ-Ακθνϊν – ΛΑΜΙΑ, T.K. 35100 Λαμία, Σθλ.: 2231050661, E-mail: 
sentra@sterea.gr 

Η περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα  αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). Παράλλθλα, κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ.  
 Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.domokos.gr  
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..:  
http://www.promitheus.gov.gr 
Η περίλθψθ κακϊσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν επίςθσ ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.)  
  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

 
 
 

ΛΙΟΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
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