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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προµήθειας Λιπαντικών Ειδών (∆ιαφόρων Τύπων) 

εκτιµώµενης αξίας  70.207,56 Ευρώ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

Την επανάληψη, µε τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως, κατόπιν άγονου αποτελέσµατος, του 

δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής (χαµηλότερη τιµή) και καλεί τους 

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) του ∆ήµου Λαρισαίων. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία – Στοιχεία επικοινωνίας 

- Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Λαρισαίων. 

- ∆ιευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Αµαξοστασίου, Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών & 

Ανταλλακτικών. 

- ∆ιεύθυνση: 9
ο
 χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, Τ.Κ.: 411 10. 

- Τηλέφωνο: 2410 575690, fax: 2410 575096. 

- e-mail: promam@larissa-dimos.gr 

- Πληροφορίες: Κατσής Νικόλαος 

2. Πρόσβαση – Παραλαβή εγγράφων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της υπ’ αριθ. 34349/2018, 

διακηρύξεως στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr. Επίσης τα τεύχη της 

διακηρύξεως είναι διαθέσιµα και στα γραφεία της διευθύνουσας – επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες, από ώρα 8:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ. 

3. Φύση της σύµβασης – Κωδικός C.P.V. 

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος της διακηρύξεως και θα 

διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ 

και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €#. Κωδικός C.P.V. 24951000-5. Η διενέργειας της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 379/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Όροι υποβολής προσφορών – Εγγύηση συµµετοχής 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του 

αντικειµένου της σύµβασης. ∆εν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 

5. Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

 διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

συµβάσεως µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες χωρίς όµως υπέρβαση του 
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προϋπολογισθέντος ποσού. Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται εντός χρονικού διαστήµατος 

εξήντα (60) ηµερών.  

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – δικαιολογητικά 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών τα οποία είναι 

εγκατεστηµένα α) σε κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος–µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθ. 25 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4, της διακηρύξεως. 

7. Υποβολή – ∆ιενέργεια – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθ. 4, της διακηρύξεως, 

και συγκεκριµένα α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, β) µε κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται 

στο άρθ. 4, της διακηρύξεως. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου (9
ο
 χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – 

Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου), ενώπιων της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στις διατάξεις του ν. 4412/2016, τη 25/10/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα, κατά τη διάταξη του άρθρου 97, του ν. 

4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής προσφορών. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

9. Χρηµατοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, και ειδικά τις 

πιστώσεις των Κ.Α.Ε., µε αριθ. 20.6641.30002 & 70.6641.80002, οι οποίοι εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 

310/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10. Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η προθεσµία άσκησής της 

εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος της δηµοσιεύσεώς της στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και της 

καταληκτικής ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της συµβάσεως. 

11. ∆ηµοσιεύσεις 

Το πλήρες κείµενο της διακηρύξεως δηµοσιεύεται α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr), β) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής 

(www.larissa-dimos.gr). 

Η προκήρυξη (περίληψη) της διακήρυξης δηµοσιεύεται α) στο «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

(www.diavgeia.gov.gr), β) στον ελληνικό Τύπο σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού Λάρισας, γ) 

στην ιστοσελίδα και δ) στον Πίνακα ανακοινώσεων, της αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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