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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

  ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ ΚΑΙ ΝΠΔΔ  ΕΣΟΤ  2022  

 

           Ο Γήκαξρνο Πελεηνχ πξνθεξχζζεη εζληθφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία 

γηα ηελ πξνκήζεηα  θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Πελεηνχ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ απηνχ, θαηά ην έηνο 2022. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 266.600,00  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  

          Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 γηα ηα πγξά θαχζηκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο 

δηακνξθνχκελεο κέζεο εκεξήζηαο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Ννκφ Ηιείαο (Γ.Γ. Καηαλαισηή – Γεληθή Γ/λζε Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή θαη Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο) θαη 

 γηα ηα ιηπαληηθά αποκλειστικά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο.(πξνζθνξά ζε ηηκή κνλάδνο).  

Δηδηθά γηα ηα πγξά θαχζηκα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη κε αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο ρσξίο 

απηφ λα ππεξβαίλεη ην 5% (άξζξν 63  Ν.4257/2014 ΦΔΚ 93/14-04-2014 ηεχρνο 1ν). 

 

Φοπείρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ:  

1. ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ»,  

2. ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ»,  

3. ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ»,  

4. ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΗΜΟΤ 

ΠΗΝΔΙΟΤ»,  

5. ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ  » θαη  

ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΞΑ-ΚΑΥ





 

2 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ   Γεκνζίσλ   πκβάζεσλ   (Δ..Η.ΓΗ..) κέζσ    ηεο    δηαδηθηπαθήο   πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ  

ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΝ  

ΣΤΠΟ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

11/05/2022 11/05/2022 26/05/2022  και ώπα 

14:00 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. πγθεθξηκέλα, ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ζηηο           

31/05/2022 ημέπα Δεςηέπα και ώπα έναπξηρ 10:00 πμ απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 221 § 1 ηνπ 

Ν.4412/2016. Η θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 

Tο ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού ππνδηαηξείηαη ζε δχν ρσξηζηέο νκάδεο (ηκήκαηα): 

1
η
 ΟΜΑΔΑ 

 
Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓ

Α (€/L) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡ/ΜΟ Δ € 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο – CPV 09135100-5 Λίηξα 35.701,41 1,271 45.376,49 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο – CPV 09134100-8  Λίηξα 90.173,80 1,593   143.646,86 

3 Βελδίλε ακφιπβδε – CPV 09132100-4 Λίηξα 10.538,42 1,701   17.925,85 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  1εο  ΟΜΑΓΑ 206.949,20 

ΦΠΑ 24 %    49.667,81 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1εο  ΟΜΑΓΑ 256.617,01 

 

ΟΜΑΔΑ 2η:ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ  

    

Α/Α ΕΙΔΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΕ  Μ.Μ. 

ΕΝΔΕΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΟ 
Ε(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
Ε (€) 

1.  
Πεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 
15W-40 (S.H.P.D.) 

09211100-2 
 

800,00 
 

 
lt 

3,00 2.400,00 

2.  
Έιαην Τδξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ ISO 46  

09211600-7 

 
408,00 

 
 

lt  2,50 1.020,00 
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Α/Α ΕΙΔΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΕ  Μ.Μ. 

ΕΝΔΕΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΟ 
Ε(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
Ε (€) 

3.  

 

Έιαην Τδξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ ISO 64 

09211600-7 600,00 lt 2,50 1.500,00 

4.  

Έιαην Τδξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ 
ATF DXIII D3 

 
09211600-7 

204,00 lt  3,00 612,00 

5.  
Γξάζν Ληζίνπ κε πξφζζεηα 
Γηζεηνχρνπ Μνιπβδαηλίνπ 
NLGI-3 (E.P.) 

 

24951000-5 
204,00 lt 2,80 571,20 

6.  Βαιβνιίλεο SAE 80W90 09211000-1 204,00 lt 3,50 714,00 

7.  AD-BLUE 24957000-7 1.300,00 lt 0,60     780,00 

8.  
Αληηςπθηηθφ κεραλήο γηα 

ζπζηήκαηα ςχμεο (paraflou) 
24957000-7 204,00 lt 1,50 306,00 

9.  πξέυ Ηιεθηξηθψλ Δπαθψλ  09211000-1 4.800,00 ml 0,013 62,40 

10.  Αληηζθνπξηαθφ πξέυ  09211000-1 4.800,00 ml 0,0070 33,60 

11.  ηνππί  09211000-1 60,00 kg 0,86 51,60 

 

Πποϋπολογιζμόρ 

Λιπανηικών 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 8.050,80 € 

Φ.Π.Α. 

(24%): 

1.932,19 € 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ:  

9.982,99 € 

 

Σο ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού ππνδηαηξείηαη ζε δχν ρσξηζηέο νκάδεο (ηκήκαηα). Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ηεο θάζε 

νκάδαο  . ε θάζε πεξίπησζε ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά αθνξά ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο. Αληηπξνζθνξά, ελαιιαθηηθή 

πξνζθνξά ή πξνζθνξά ππφ αίξεζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο 

(ηκήκαηα), ην χςνο ηεο εγγχεζεο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ 

πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ.  
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Η διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε  δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο, έσο δχν (2) κήλεο, γηα ηελ αλάισζε ηπρφλ ππνινίπσλ πνζνηήησλ ή πηζηψζεσλ, 

κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ θαη απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θάζε θνξέα.  

Η παπάδοζη ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο, κε επζχλε, 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σφπνο παξάδνζεο:  

 Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο παξαδίδεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ απηνχ. 

 Σν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε βελδίλε παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα 

ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ ζα γίλεηαη εθνδηαζκφο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή/πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, ηο οποίο θα βρίζκεηαι ενηός ηων 

διοικηηικών ορίων ηοσ Δήμοσ Πηνειού ή ζε περίπηωζη οικονομικού θορέα εκηός ηων 

διοικηηικών ορίων ηοσ Δήμοσ Πηνειού η απόζηαζη να μη σπερβαίνει ηα 4τλμ από ηην έδρα 

ηοσ Δήμοσ Πηνειού(Γεκαξρείν Πιαηεία Ηξψσλ, Γαζηνχλε) . 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα δεηεζεί ε παξάδνζε θαπζίκσλ ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ βαξέσλ νρεκάησλ/ 

κεραλεκάησλ. 

 Σα ιηπαληηθά παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ (Γεκαξρείν, πιαηεία Ηξψσλ 18 Γαζηνχλε). 

 Ο Γήκνο Πελεηνχ, σο αλαζέηνπζα αξρή, πξνζθέξεη ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ  

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ https://dimos-pineiou.gr/ 
 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ηοισεία επικοινωνίαρ:  

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Σειέθσλν:   2623360732    

E-mail:     dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr (αξκ.ππάιιεινο: ΣΑΦΑ ΓΔΠΟΙΝΑ). 

ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ:  

Γήκνο Πελεηνχ 

Σειέθσλν:    2623360732       

Γ/λζε δηαδηθηχνπ:     https://dimos-pineiou.gr/ 

 

 

 
O ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
 
 
 

 

 
Ανδπέαρ π.Μαπίνορ 

https://dimos-pineiou.gr/
https://dimos-pineiou.gr/
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