
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                      

Αρμόδιος :Αναστάσιος Καλοβυρνάς 

Τηλ. 2724023827      

FAX: 2424023477                                                               

Ηλεκτρονικό  Δημόσιο Ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ,

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών 

Προσώπων του  έτους 2022,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 

δοθεί:  

Α)  για την προμήθεια των καυσίμων με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ

τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

παράδοσης του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

(άρθρο 63 του Ν.4257/14).  

Β) για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών  την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 137.888,11

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την    25 

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

                                                       Μελιγαλάς  21 /02/2022

                                                         Αρ. Πρωτ :  

Αρμόδιος :Αναστάσιος Καλοβυρνάς  

: 2424023477                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό  Δημόσιο Ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 

Α)  για την προμήθεια των καυσίμων με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , το οποίο υπολογίζεται 

στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Μεσσηνίας

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

παράδοσης του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

ν προμήθεια των ελαιολιπαντικών  την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

37.888,11 €  με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη 

του συστήματος ,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. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη ΗΜΕΡΑ    25/2/2022 

Και ώρα  11:00    π.μ. 

 ΗΜΕΡΑ:  

και ώρα 11:00     π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

25 
ΗΝ

  Φεβρουαρίου  2022  ημέρα Παρασκευή

Μελιγαλάς  21 /02/2022 

Αρ. Πρωτ :  1503 

με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, η οποία θα 

, το οποίο υπολογίζεται 

μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Μεσσηνίας, του 

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή 

τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα 

παράδοσης του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη 

του συστήματος ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 

2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ:  14/3/2022 

και ώρα 11:00     π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

Παρασκευή  και ώρα 11.00 πμ 

ΑΔΑ: 9Ξ07ΩΞ4-Β62
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Σελίδα 2 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 18/3/2022 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11.00 π.μ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την 

προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 1% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

(χωρίς Φ.Π.Α.) ,για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή κάθε ομάδας ξεχωριστά  ως κάτωθι : 

 Α.Α.  ΦΟΡΕΑΣ   

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

1 

ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , 

ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΔΗΜΟΥ    ΟΙΧΑΛΙΑΣ  840,22 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  31,08 

3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  36,80 

4 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  48,38 

5 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77,77 

6 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  77,77 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  1.112,02  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της 

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κος  Καλοβυρνάς Αναστάσιος  τηλ: 2724023827), μέχρι και την 

προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο.                                             

                                                                           

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ Α.Α. 

 

ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
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