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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας  

διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

για την «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης), λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017», προϋπολογισμού 355.161,29 Ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 24% και 440.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάση τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’αριθμ  

Δ11/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας η οποία θα δοθεί 

ανά ομάδα ως εξής: 

1η Ομάδα: Καύσιμα Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά είδος υλικού προμήθειας) επί 

της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως αναφέρονται κάθε φορά στο σχετικό 

site της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου) για τις τρέχουσες κάθε φορά τιμές του 

Νομού Αττικής. Πιο αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται ως αριθμός με δύο (2) 

δεκαδικά ψηφία για το σύνολο των καυσίμων της παρούσας ομάδας. Εκτιμώμενη αξία  

330.484,81 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% 

2η Ομάδα: Λιπαντικά Τη χαμηλότερη τιμή  προσφοράς σε Ευρώ και η τιμή θα δίνεται ως 

αριθμός με δύο(2) δεκαδικά ψηφία. Εκτιμώμενη αξία 24.675,82 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% 

Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για 

μια από τις δύο ομάδες. Η προσφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή επιμέρους ανάδοχοι 

ανά ομάδα. Στην περίπτωση όπου εντός της ίδιας ομάδας υπάρχουν διαφορετικές τιμές 

προσφοράς τότε η χαμηλότερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνολο της κάθε ομάδας. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ 24 % ήτοι 

7.103,23 Ευρώ, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 24% 

για τη συγκεκριμένη ομάδα συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  
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Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 

25 παρ.1 Ν.4412/16). Ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 

απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής (άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16). Τα τεύχη του 

διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι τα παραλαμβάνουν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15.5.2017 και ώρα 8:00 πμ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 16.6.2017 και ώρα 12:00 μμ 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών (κα Ευγενία Μητροπούλου) οδός 

Στρ. Νικ. Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 2132014904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                                                                             Η Δήμαρχος 
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