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

Δημόσιο, Διεθνή Επαναληπτικό 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 18-01-2022 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 του επαναληπτικού  διαγωνισμού 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. Αφορά μόνο στα τμήματα 1 και 2 της

αριθ. 1/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζηρού.

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 δύο

(2).  

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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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Ζηρού.  Η δαπάνη για την εν

λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των φορέων για τα έτη 2022 – 2024.  

Η χρηματοδότηση ισούται με εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια επτά ευρώ και είκοσι έξι

λεπτά (604.507,26 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (145.081,74 €), συνολικό ποσό δηλαδή

ίσο με επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (749.589,00 €).

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 10-01-2022
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