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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Ε̟ανα̟ροκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε 

σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού.    

 
1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. Κατηγορία. 

Ταξινόµηση κατά CPV: 09100000-0,09132100-4,09135100-5,09134100-8,09122000-0 .  
 3. Περιγραφή  & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.  

Η ̟ροµήθεια αφορά  καύσιµα για τις ανάγκες των  εγκαταστάσεων,  µηχανηµάτων, αυτοκινήτων και 
µοτο̟οδηλάτων των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτού. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια 
είναι ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 680.431,15€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 156.499,16€, σύνολο 836.930,31€.  Η 
̟ροµήθεια χωρίζεται σε έντεκα (11) οµάδες ως  εξής:  
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οµάδα  1: Πετρέλαιο Θέρµανσης – ∆ήµος Χανίων. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός:  14.634,15€, ̟λέον Φ.Π.Α. 23%:3.365,85€,  σύνολο 18.000,00€. 
Οµάδα 2: Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αµόλυβδη – ∆ήµος Χανίων. 
                 Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 400.000,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%:92.000,00 €, σύνολο 492.000,00 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Οµάδα  3: Πετρέλαιο θέρµανσης - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 20.250,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.657,50 €, σύνολο 24.907,50 €. 

Οµάδα  4: Πετρέλαιο κίνησης - ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 1.470,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 338,10 €, σύνολο 1.808,10 €. 

Φορέας Προµήθειας:  Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων  

Οµάδα  5: Πετρέλαιο θέρµανσης - Σχολική Ε̟ιτρο̟ή A’βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων . 
                  Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 121.500,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23% : 27.945,00 €, σύνολο 149.445,00 €. 

Φορέας Προµήθειας:  Σχολική Ε̟ιτρο̟ή ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων  

Οµάδα  6: Πετρέλαιο θέρµανσης - Σχολική Ε̟ιτρο̟ή Β’ βάθµιας Εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χανίων. 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 69.417,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 15.965,91 €, σύνολο 85.382,91 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Οµάδα  7:  Πετρέλαιο θέρµανσης - ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων.  
                  Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 20.250,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.657,50 €,  σύνολο24.907,50 €.   
Οµάδα  8:  Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων.  
                  Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 2.600,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 598,00 €,  σύνολο 3.198,00 €.   
Οµάδα 9: Υγρο̟οιηµένα καύσιµα - ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων . 
                   Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 730,00 €, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 167,90 €, σύνολο 897,90 €. 

Φορέας Προµήθειας:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ  
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Οµάδα  10: Πετρέλαιο θέρµανσης - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                    Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 9.720,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 2.235,60€, σύνολο 11.955,60€. 
Οµάδα  11 : Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη - ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ.  
                    Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός: 19.860,00€, ̟λέον Φ.Π.Α 23%: 4.567,80€, σύνολο 24.427,80€. 
Συνολική ̟οσότητα των ειδών (συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των οµάδων): 

• Βενζίνη Αµόλυβδη 53.268,00 λίτρα 

• Πετρέλαιο Κίνησης 361.920,00 λίτρα 

• Πετρέλαιο Θέρµανσης 315.766,85 λίτρα 

• Υγρο̟οιηµένα Καύσιµα (Μίγµα ̟ρο̟ανίου  -Βουτανίου) 40τεµ φιάλες καθαρού βάρους 10 κιλά 
 
Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους ανά τµήµα και στο σύνολό τους 
αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη ̟ου έχει συντάξει η ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του 
∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αριθµό 81041/2015 αναλυτικής Προκήρυξης. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για το σύνολο 
της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας (και τις 11 οµάδες) ή σε µια ή ̟ερισσότερες οµάδες ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η 
̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας ̟ου 
συµµετέχει.  Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.     

4. ∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ανοικτός  διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟ροσφερόµενο µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί 
τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ̟ώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά 
καύσιµα. Το ̟οσοστό έκ̟τωσης µ̟ορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υ̟ερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του 
Ν.4257/2014) και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα υγρο̟οιηµένα καύσιµα (υγραέριο - µίγµα Προ̟ανίου και 
Βουτάνιο). 
 

5. Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής  
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό  15932/2016 αναλυτική 
Προκήρυξη. 
 

     Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην 
υ̟΄αριθµό   15932/2016 αναλυτική Προκήρυξη. 

 
    Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες: Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό 15932/2016 αναλυτική 

Προκήρυξη. 
 

6. Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού  έντεκα (11)  µήνες α̟ό  την 
ε̟όµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς. 

  
7.  Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης. 

 Η ̟αράδοση θα γίνεται  τµηµατικά για το ̟ετρέλαιο θέρµανσης  στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου 
Χανιών  και των νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 
Χανίων. Η ̟αράδοση θα γίνεται κατό̟ιν συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία έκαστου Φορέα Προµήθειας, 
εντός 24 ωρών.  Οι ̟αραδόσεις των υγρο̟οιηµένων αερίων θα γίνονται, ύστερα α̟ό την σχετική ειδο̟οίηση 
του αρµόδιου τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας, στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του ∆ήµου Χανιών  και 

των νοµικών του ̟ροσώ̟ων ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων. Οι 
̟αραδόσεις των υγρών καυσίµων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασµός οχηµάτων και αυτοκινούµενων µηχανηµάτων 
των Φορέων Προµήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ µε µέγιστο χρονικό διάστηµα αυτό των 24 ωρών, τµηµατικά, 
ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες των Φορέων Προµήθειας και σε συνεννόηση µε το αρµόδιο τµήµα 
έκαστου Φορέα Προµήθειας Η ̟αράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, α̟ό αντλία/ες ̟ου θα 
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χανίων.  

 8. Χρονοδιάγραµµα 

        Η χρονική διάρκεια  της σύµβασης είναι 12 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της . Είναι δυνατή η ̟αράταση της 
σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα α̟ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την 
ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την υ̟ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 
τριών µηνών, στο µέτρο ̟ου δεν θα υ̟άρξει, κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου 
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική ε̟ιβάρυνση των Νοµικών Προσώ̟ων και του 
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∆ήµου. Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας ξεχωριστά. 

 9. Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής 

Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους έκαστου φορέα και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως 
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµό  15932/2016 αναλυτική Προκήρυξη. 

10. Εγγυήσεις. 
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό  τον 
υ̟οψήφιο ̟ροµηθευτή  Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 
2%, ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της οµάδας/των οµάδων ̟ου  συµµετέχουν χωρίς το 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση 
̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η 
διακήρυξη. 
Ο (ή έκαστος)  ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της αντίστοιχης συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το Φορέα 
Προµήθειας µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση  
 

 11. Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά  υ̟οβολής των ̟ροσφορών.   
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 02/05/2016 και ώρα 7:00 ̟.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 26/05/2016 και ώρα 15:30 µ.µ. 
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική. 

 
12. Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.  
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Τρίτη 31/05/2016 και ώρα 08.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων 
̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

 
13.  ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.  

α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του 
∆ήµου Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα:  
28213 41760 
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην 
διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

 14. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 
30/03/2016. 
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης  στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως είναι η 30/03/2016.  

 15. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                    
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, 
κ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763   

         
                                                                                         Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
                             ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 
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