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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων
ξύλου πέλλετ: (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για το έτος 2016, για τις ανάγκες
του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου.»

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των εξής
κατηγοριών καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2-
Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ)
για ένα έτος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007  χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 21/2015 διακήρυξης του άγονου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» που προηγήθηκε ως προς τα τμήματα καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ που
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :



ΟΜΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1
Πετρέλαιο
Θέρμανσης 09135100-5 116.593,55

0,695
81.032,52€

Δήμος Παρανεστίου-
Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης

Προσχ. Αγωγής και
Παιδείας Δήμου

Παρανεστίου- Σχολική
Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου

Παρανεστίου- Σχολική
Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου

Παρανεστίου

ΟΜΑΔΑ 2
Βενζίνη

Αμόλυβδη 09132100-4 10.406,09
1,182

12.300,00€
Δήμος Παρανεστίου-

Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης
Προσχ. Αγωγής και

Παιδείας Δήμου
Παρανεστίου

ΟΜΑΔΑ 3
Καύσιμο

πετρελαιοκινητή
ρα ντίζελ

09134200-9 70.455,01
0,952

67.073,17€
Δήμος Παρανεστίου

ΟΜΑΔΑ 4
Συσσωματώματα

ξύλου πέλλετ 03413000-8 23.095,24
0,21

4.850,00€
Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου

Παρανεστίου

ΣΥΝΟΛΟ
165.255,69€

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι :το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της

οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν.3438/2006. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω

της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος.

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους της μέση της

ηλεκτρονικής διεύθυνσης :http://www.paranesti.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη:



www.promitheus.gov.gr.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
πύλη

www.promitheus.gov.gr
του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

04.02.2016 04.02.2016 και
ώρα

11:00 πμ.

09.02.2016
και ώρα

11:00 π.μ

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 Υ.Α. Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”

Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς έχουν:
α. Όλα τα Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
β. Συνεταιρισμοί.
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.

Οι ενώσεις και   οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται   να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.
Για κατάθεση  προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) .

Α .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε
μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ
2677/Β'/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού από το οποίο να
προκύπτει ότι, δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της
Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Ν. 3316/05.



Ποινικό Μητρώο προσκομίζουν:

ο ίδιος, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, ή οι Διαχειριστές σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε.),

Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),

ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση, Συνεταιρισμού,ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση Ιδιωτικής

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας,τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής Επιχείρησης Φυσικά Πρόσωπα.

Εάν, από το υποβληθέν Ποινικό Μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.

1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου, αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η

Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να

προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών Αποφάσεων.

2. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση Δικαστικής ή

Διοικητικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού, ότι δεν τελούν υπό

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη

κατάσταση που  προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι

δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης ή

αναγκαστικής διαχείρισης ή διαδικασία εξυγίανσης   ή άλλη παρόμοια διαδικασία

προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του.

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νοµικά πρόσωπα:

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξηςσε πτώχευση,

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών  τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την  αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ,
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων της οποίας  είναι  εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  7α1.ια και 7β.12 του κ.ν.2190/1920
όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή  Τμήμα Εμπορίου –Τουρισμού κλπ.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στοι διαγωνισμό επιχείρησης ή ΓΕΜΗ.

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.



3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,

 αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό,

 σε περίπτωση, Ατομικών Επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,

 σε περίπτωση, Εταιρειών (Νομικών Προσώπων, Ο.Ε., Α.Ε.), αφορά την ίδια την Εταιρεία (το
Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα Φυσικά Πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν,
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την Εταιρεία.

 Σε περίπτωση αλλοδαπών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες
ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα,
στην οποία θα φαίνονται οι Ασφαλιστικοί Φορείς όπου, υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των
στοιχείων  της κατάστασης  θα βεβαιώνεται επί  του σώματος αυτής, από το νόμιμο εκπρόσωπο της
Επιχείρησης ή από αρμόδια Διοικητική Αρχή.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης Επαγγελματικής Οργάνωσης, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. Προκειμένου, περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
Επαγγελματικές Οργανώσεις. Προκειμένου, περί Ενώσεως ή Συνεταιρισμού, τα παραπάνω
πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να
γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των
προσφορών .

5. Άδεια Εμπορίας και Διακίνησης πετρελαιοειδών από αρμόδιο Φορέα σύμφωνα με το Ν. 3054/2002
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου  8 του  Ν 1599/86 όπως ισχύει, των νομίμων εκπροσώπων της
επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται με την προσφοράς τους:

 Στην οποία θα αναφέρει ο προσφέρων, για ποια είδη (πετρέλαιο θέρμανσης,
βενζίνης αμόλυβδης, Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα  ντίζελ και συσσωματωμάτων ξύλου
πέλλετ ), μετέχει στο διαγωνισμό



 Ότι, η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν ο γ δ ό ν τ α
(180) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

 Ότι, στην προσφορά τους λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των Όρων και των
Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου  8 του  Ν 1599/86 όπως ισχύει, των νομίμων εκπροσώπων της
επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται  ότι  μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς Προμηθειών
του Δημόσιου Τομέα και ότι, δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος
συμμετοχής στους Διαγωνισμούς αυτούς,

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης,

 Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,

 Δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς
Δήμους ή προς τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα,

 Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία,

 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους καταδικαστική Απόφαση κατά την έννοια του άρθρου
3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί
και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση Συνεταιρισμού
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.

Η ως  άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

8. Εφόσον, ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) οφείλει να
προσκομίσει τα παρακάτω, κατά περίπτωση, αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του,
όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το Νομικό
Πρόσωπο με την υπογραφή τους:

 Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
τροποποιητικά.

 Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες



δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην
αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.4250/2014)
στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις
του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.4250/2014) στο οποίο έχει
δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις,
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση   ανακοίνωσης
της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για   την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον
οικείο Μ.Α.Ε.

 Γ ια τις Α.Ε. επιπροσθέτως , πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η
συμμετοχή της Εταιρείας στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που
έχουν επέλθει  στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Εάν, η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν –επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο κεντρικό
Πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης , και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Β) Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις των προμηθευτών που προβλέπονται υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ) Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11
του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ώστε να μην υπάρχει
υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι : έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε μια ή περισσότερες

ομάδες (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για την συνολική όμως ποσότητα
του καυσίμου ή πέλλετ της κάθε ομάδας και όχι για μέρος αυτής) από τον πίνακα των καυσίμων όπως
αναλυτικά ορίζεται στον προϋπολογισμό της μελέτης, Ο Δήμος Παρανεστίου διατηρεί το δικαίωμα να
εκτελέσει την προμήθεια εξ΄ολοκλήρου από έναν προμηθευτή  ή από διαφόρους  προμηθευτές για  μέρος
των απαιτούμενων καυσίμων και πέλλετ.



1 Τρόπος  υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στην Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-
1993.

10. 2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος* νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού]

10.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική  Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής -Τεχνική  προσφορά»

περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού ,τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf ,

Οι υπεύθυνες δηλώσεις , τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν – επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται  από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται  σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» , που έχουν υποβληθεί με την  ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της   ανωτέρω
αναφερόμενης   προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία  που είτε δεν    έχουν εκδοθεί/
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ.2 του
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει
υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι : έγγραφα που έχουν εκδοθεί
από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ

Τεχνική  προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον, οι  απαιτήσεις της Διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά, δεν έχουν αποτυπωθεί  στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά



υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.

*** Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.

10.2.2 Περιεχόμενα (υπο )φακέλου «Οικονομική  Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο«Οικονομική Προσφορά».

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του Συστήματος . Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Καθώς η Οικονομική Προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά στα Υγρά
Καύσιμα, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α σε
μορφή pdf που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος για τα Υγρά Καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως
τιμή προσφοράς τον αριθμό( με τρία(3) δεκαδικά ψηφία ) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού
της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμές  Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών  :
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,695
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,952
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,182

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης.

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως
τιμή προσφοράς 0,952 - (0,952x 0,12)=0,837€

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος , θα συμπληρώσει ως
τιμή προσφοράς 0,952  +(0,952x 0,02)=0,971€

Καθώς η Οικονομική Προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά στα Υγρά
Καύσιμα, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων θα



επισυνάψει στην ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.

Όσον αφορά τα Πέλλετ, εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι τιμές θα δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Η ολόγραφη
αναγραφή της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

10.3 Υποβολή  και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να   προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας,
θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του
υποψηφίου, τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τον πλήρη τίτλο του Διαγωνισμού.
Οι εν λόγω φάκελοι θα αποσφραγισθούν ενώπιον των ενδιαφερομένων σε ημερομηνία και ώρα που θα

οριστεί κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.

Επισημαίνονται τα  εξής:
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η
προσφορά της Ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση, που
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται στις εξής κρατήσεις:

1. Για τα Καύσιμα Θέρμανσης:
 Φ.Ε. 1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά την

αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής.
 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης υπέρ

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Τέλη χαρτοσήμου 3% επί ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί τελών χαρτοσήμου

2. Για τα Καύσιμα Κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων:
 Φ.Ε. 1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά την

αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής.
 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης υπέρτης

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Τέλη χαρτοσήμου 3% επι ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επι τελών χαρτοσήμου

3.   Για τα Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ
 Φ.Ε. 4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που

απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που
βαρύνεται ο Προμηθευτής.

 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης υπέρ της



Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Τέλη χαρτοσήμου 3% επί ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί τελών χαρτοσήμου

Έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  αρχικής διακήρυξης . Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα
προσκομίζεται από τον Προμηθευτή το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους  εξόδων δημοσίευσης.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου πρέπει να είναι
ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/11-2-
2004. Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 514/2004ΦΕΚ
1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξή της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. Η βενζίνη
αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007
τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες
ξένες ύλες , θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ) και το ΦΕΚ 496/Β/7-7-93. Το πετρέλαιο
θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003
τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ (ΠΕΛΛΕΤ)
Τα συσσωματώματα ξύλου (Πέλλετ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μέγιστη απόδοσή
τους (πυκνότητα >650kg/m3, υγρασία <10%, τέφρα 1% μεγ.)

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναλυτικός προϋπολογι σμός όπως αυτός εμφανί ζεται στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονι κών Δημόσιων Συμβάσεων ( Ε.ΣΗ.ΔΗ .Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
ww.promitheus.gov.gr

ΟΜΑΔΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1
Πετρέλαιο
Θέρμανσης 09135100-5 116.593,55

0,695
81.032,52€

ΟΜΑΔΑ 2
Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4 10.406,09
1,182

12.300,00€

ΟΜΑΔΑ 3
Καύσιμο

πετρελαιοκινητήρα
ντίζελ

09134200-9 70.455,01
0,952

67.073,17€



ΟΜΑΔΑ 4
Συσσωματώματα

ξύλου πέλλετ 03413000-8 23.095,24
0,21

4.850,00€

ΣΥΝΟΛΟ 165.255,69€

Για την υπογραφή των Συμβάσεων που θα καταρτιστούν για τον κάθε φορέα χωριστά, απαιτείται η παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτών, η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο
υπογράφεται έκαστη Σύμβαση, κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της και ανέρχεται σε ποσοστό (ένα ) 1%
επί της συνολικής συμβατικής αξίας έκαστης Σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με τον χρόνο παράδοσης προσαυξημένο
κατά εξήντα (60) ημέρες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση, παράβασης των όρων της
Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι  που καθορίστηκαν στην αριθμ. 21/2015 τεχνική μελέτη της αρχικής
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» εκτός από
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία δεν απαιτείται.

Πληροφορίες: Τηλ. 25243-50132, Μουστακίδου Μαγδαληνή.

Η Δήμαρχος

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Παράρτημα Α΄



«Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του ..........………………………………………………………………….

Έδρα…………………………………………………………………………

Τηλέφωνο/ Fax:……………………………………………………………

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ         / /201…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή -σφραγίδα)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%)ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ .

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Πετρέλαιο θέρμανσης
116.593,55 λίτρα

…………………..%



«Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη»
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του ………………………………………………………………..

Έδρα........…………………………………………………………….

Τηλέφωνο Fax:…………………………………………………….

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ         / / 201..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή -σφραγίδα)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%)ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1. Βενζίνη αμόλυβδη
10.406,09 λίτρα

…………………….%



«Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ»
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του ………………………………………………………………..

Έδρα …………………………………………………………….

Τηλέφωνο/Fax:…………………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.
Καύσιμο
Πετρελαιοκινητήρα ντίζελ
70.455,01 λίτρα

…………………….%

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ / / 201..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή -σφραγίδα)



«Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ»
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του ………………………………………………………………..

Έδρα …………………………………………………………….

Τηλέφωνο /Fax:…………………………………………………….

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ          / /201..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή -σφραγίδα)

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα
Μέτρησης ΠοσότηταΤιμή Μονάδας Λιανική Σύνολο

1 Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ Κιλά 23.095,24

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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