
                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νεμέα    23.02.2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αριθμ. πρωτ. 925  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  
 

Προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια πετρελαιοειδών του 
Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου έτους 2021» προϋπολογισμού 109.024,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής που θα προκύπτει μετά 
την ενιαία ποσοστιαία έκπτωση. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό, 
χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν4257/2014). 
 
CPV: 09132100-4 (ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZINH) 
CPV: 09134220-5 (ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL) 
CPV: 09135100-5 (Diesel θέρμανσης) 
Κωδικός NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:  106576 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
Οδός                    : Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β 
Ταχ.Κώδ.             : 20500 
Τηλ.                     : 2746360119 
Telefax                : 2746360134  
E-mail                  : nemeaota@otenet.gr 
Πληροφορίες       : ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 
13/2020  μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 15.03.2021 και ώρα 03.00 μ.μ. 
 Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά 
19.03.2021   ώρα 11.00 π.μ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας και απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )  ακολουθώντας την 
σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που καλύπτει το 1% του εκτιμώμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α. που ανέρχεται  ανά τμήμα σε  

1. ΤΜΗΜΑ 1  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  :  ποσό εγγυητικής  72,77 

2.    ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ποσό εγγυητικής  479,84 

3.     ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ποσό εγγυητικής  326,61 

  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε σύμβασης 
εκτός Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων ή της πίστωσης. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή 
του τμήματος του καυσίμου που παραδόθηκε και στο 100% του εκδοθέντος τιμολογίου. 
 
Η αναλυτική διακήρυξη και η μελέτη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα 
έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106576 

  και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nemea.gr,  
Επίσης η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ελληνικό τύπο. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης και οι ανταλλαγές 
πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
Πληροφορίες: τηλέφ. 2746360119 MYTTA ΙΩΑΝΝΑ 

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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