
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

ΣΟΤ ΓΙΑ ΔΝΑ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 

ΔΣΟ  

Μύκονορ, 04-12-2018 

Απ. Ππυη.: -11830- 

 

 

 

 

Κυδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

 

Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422 

 

CPV:  09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1 

 

Ο Γήμαπσορ Μςκόνος   

 

πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ Γεκφζην Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΝΑ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΣΟ  πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  

πνζνχ   292.367,34€ (κε Φ.Π.Α. 24 %).  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4412/16, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη  πποζθοπά,  μόνο  βάζη  ηηρ    ηιμήρ ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  

ηνπ  άξζξνπ  86  ηνπ  Ν.  4412/2016.   α) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο 

εθαηφ (%), επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο Μέζεο  Σηκήο  ιηαληθήο  πψιεζεο ηνπ 

είδνπο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην 

Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ην Ννκφ Κπθιάδσλ γηα ηα  πγξά θαχζηκα θαη 

β) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα ιηπαληηθά κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Σα  πξνο πξνκήζεηα είδε (πεξηγξαθή, πνζφηεηα, πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ), είλαη: 

1) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ (43.100 l, 40.953,30  €) 

2) ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ (4.570 l, 7.005,81 €) 

3) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (123.000 l, 162.729,00 €) 

4) Τγξφ Ad Blue γηα θηλεηήξεο EURO 4 θαη EURO 5(200 l, 3.600,00 €) 

5)Ληπαληηθφ SAE 20W – 50 (300l, 1.500,00€) 

6)Ληπαληηθφ SAE 5W – 30 (200l, 1.760,00€) 

7)Ληπαληηθφ SAE 10W – 40 (330l, 4.290,00€) 

8)Ληπαληηθφ SAE 10W – 30 (20l, 260,00€) 

9)Ληπαληηθφ SAE 15W – 40 (340l, 4.420,00€) 

10)Τδξαπιηθφ Hydrol 68 (800l, 3.200,00€) 

11) Βαιβνιίλε 80W - 90 (200l, 800,00€) 

ΑΔΑ: 7ΥΡ4ΩΚΚ-Ζ65



12)Αληηςπθηηθφ - Παξαθινχ (≤15 C) (200l, 400,00€) 

13)Τγξά Φξέλσλ (20l, 130,00€) 

14)Γξάζν (36kg, 252,00€)  

15)Ληπαληηθφ κίμεο βελδίλεο γηα ρνξηνθνπηηθφ (60l,480,00€) 

 
Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι: ο Δήμοσ Μυκόνου  και τα Νομικά 
του Πρόςωπα.   

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  ςφμβαςη  βαρφνει  τουσ αντίςτοιχουσ  Κ.Α.  του κάθε φορζα 
όπωσ αναφζρονται  ςτη  ςχετική πίςτωςη του προχπολογιςμοφ τουσ  των  οικονομικών  
ετών  2018-2019. 

 

Ο δηαγσληζκφο  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  κε  ρξήζε  ηεο  πιαηθφξκαο  ηνπ  Δζληθνχ  

πζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ  (Δ..Ζ.ΓΖ.)  κέζσ  ηεο  

δηαδηθηπαθήο  πχιεο  www.promitheus.gov.gr  ηνπ  ζπζηήκαηνο,  χζηεξα  απφ 

θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ   ηξηάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή 

πξνθήξπμεο ζηελ  ζηελ Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.    

 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗΝ 

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ 

ΔΔ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ 

ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ ΣΟΤ 

Δ..Η.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr  

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
29-11-2018 05-12-2018 

05-12-2018 και 

ώπα 13:00 

10-01-2019 και 

ώπα 13:00 

 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ αζθνχλ ηελ εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ   θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
1
 γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

 

Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε. 

 Κάθε ζςμμεηέσυν ζηο διαγυνιζμό μποπεί να ςποβάλλει ηλεκηπονική 

πποζθοπά για ηο ζύνολο ηυν ομάδυν ηυν ςπό ππομήθεια ειδών και ςπό ηην 

πποϋπόθεζη όηι ζηην πποζθοπά ηος θα πεπιλαμβάνεηαι ηο ζύνολο ηυν 

ποζοηήηυν ηυν ειδών  ηηρ κάθε ομάδαρ 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (120) ημεπολογιακέρ ημέπερ 

πξνζκεηξνχκελεο  απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, με δςναηόηηηα παπάηαζηρ για εκαηόν είκοζι (120) 

επιπλέον ημέπερ. 
 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε  πνζνζηφ 2% ηεο αμίαο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 24%, ήηνη 

4.715,60€. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ είναι διαθζςιμα για ελεφθερη, πλήρη, άμεςη & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόςβαςη ςτην διεφθυνςη (URL): μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ςτην διεφθυνςη: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτζρω πληροφορίεσ είναι διαθζςιμεσ από την προαναφερθείςα διεφθυνςη: 
www.promitheus.gov.gr  και από τη διαδικτυακή πφλη του Δήμου Μυκόνου 
www.mykonos.gr 

 

Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

                     
1
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

http://www.mykonos.gr/
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Επίζηρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηηρ 

διακήπςξηρ και ζε όλα ηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Δήμος  

www.mykonos.gr απ’ όπος μποπούν να ηα ππομηθεύονηαι δωπεάν. 

 

Παποσή Γιεςκπινίζευν 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ηο 

απγόηεπο 8 ημέπερ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 

απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., ηο απγόηεπο ενηόρ έξι (6) ημεπών 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ 

είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε χκβαζεο απεζηάιε ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη  ζηνλ Διιεληθφ Σνπηθφ  Σχπν.  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί επίζεο  ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.mykonos.gr 

Έξοδα δημοζιεύζευν 
Ζ δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, βαξχλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαπύνει ηον ανάδοσο. 

 

      

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

              

 
 

http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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