
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 9367/14-10-2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΖΗΡΟΥ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2022-2024»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 6ΜΕΘΩΡ0-83Λ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.10.18 09:41:09
EEST
Reason:
Location: Athens

21PROC009383743 2021-10-18



Ο Δήμος Ζηρού (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό,

Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης,

όπως  αυτές  προσδιορίζονται  από  το  παρατηρητήριο  τιμών  υγρών  καυσίμων  ή  τον  αρμόδιο

φορέα, όπως ισχύει  κάθε φορά,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα καύσιμα,  και  με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.

Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  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, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από

την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής τον

Ελληνικό Τύπο. 

Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ. Η

διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης   www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του

ως άνω συστήματος.

Το  φυσικό  αντικείμενο  της  προτεινόμενης  πράξης  αφορά  στην  προµήθεια  «ΚΑΥΣΙΜΩΝ

&ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες κίνησης των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου

Ζηρού  και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2022-2024. 

Τα  προς  προμήθεια  είδη κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : καύσιμα 09100000-0 και λιπαντικά παρασκευάσματα 09210000-4

Προσφορές  υποβάλλονται  για όλα τα  τμήματα ή  για συγκεκριμένα τμήματα.   Πάντα όμως η

προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών του τμήματος για το οποίο κατατίθεται.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι

(6).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 36 μήνες. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και V της παρούσας διακήρυξης. 
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Φορείς  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι   1)  ο  Δήμος  Ζηρού,  2)  η  Δημοτική

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού (ΚΕ.ΔΗ.ΖΗ.), 3) η σχολική επιτροπή Α’ θμιας εκπαίδευσης

4)  η  σχολική επιτροπή Β’  θμιας  εκπαίδευσης  και  5)  ο  Οργανισμός  Δημοσίου Δικαίου Δήμου

Ζηρού.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των φορέων για τα

έτη 2022 – 2024.  

Η χρηματοδότηση ισούται με οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ

(882.675,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (211.842,00 €), συνολικό ποσό δηλαδή ίσο με

ένα εκατομμύριο ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ (1.094.517,00 €).

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 14-10-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καλαντζής Νικόλαος
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