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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ι.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. διεύθυνση: 9ο χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ- 411 10 ΛΑΡΙΣΑ-Ελλάδα 
Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ, Τηλ.: +30 2410575089 
Υπόψη: Νικόλαος ΚΑΤΣΗΣ, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promam@larissa-dimos.gr ,Φαξ:  +30 2410575096 
Διεύθυνση(εις) Διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):   www.larissa-dimos.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής 
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής:Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 
Ι.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
Ι.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι  

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) Περιγραφή  
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες, Αγορά 
Κύριος τόπος παράδοσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά σε κάθε Δημοτικό κτίριο που θα υποδυκνείεται 
εκ των προτέρων. Η παράδοση των υπολοίπων υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνει στη Δ/νση Αμαξοστασίου, 9ο χλμ. 
Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ, Κωδικός NUTS: GR142 
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση 
ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών 
1. Προμήθεια υγρών καυσίμων: α) πετρέλαιο θέρμανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη super με υποκατάστατο μολύβδου 

(L.R.P.), δ) βενζίνη αμόλυβδη 
2. Προμήθεια λιπαντικών: α) λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων, β) λιπαντικό δίτροχων κινητήρων, γ) υδραυλικά υγρά διαφόρων 

τύπων, δ) λιπαντικά μετάδοσης κίνησης για αυτόματα, χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και υδραυλικά τιμόνια, ε) γράσα 
διαφόρων τύπων, στ) αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό.  

ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο- Κύριο αντικείμενο: 09130000 
          Πρόσθετο αντικείμενο: 24951000 
ΙΙ.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): Ναι 
ΙΙ.Ι.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι, Μπουρούν να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα 
ΙΙ.Ι.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
ΙΙ.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: 1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: α) πετρέλαιο θέρμανσης: 70.000 lt, β) πετρέλαιο κίνησης:1.200.000 
lt, γ) βενζίνη super με υποκατάστατο μολύβδου (L.R.P.): 35.000 lt, δ) βενζίνη αμόλυβδη: 55.000 lt  2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ: 10.150 lt και 1.960 kg. Αναλυτικές ποσότητες βλ. πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού Πετρελαιοειδών. Εκτιμώμενη 
αξία εκτός ΦΠΑ: 1.846.504,07 ΕΥΡΩ 
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:  ναι, Βλ. άρθρο 22 της Διακήρυξης, προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων προαίρεσης: σε 15 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης) 
ΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: όχι 
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:  Διάρκεια σε ημέρες 12 μήνες  (από την ανάθεση σύμβασης) 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση: 
ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπ. ΦΠΑ) 
είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται. Οι λοιπές απαιτούμενες εγγυήσεις αναφέρονται 
αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 
ΙΙΙ.Ι.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δ. Λαρισαίων. 
ΙΙΙ.Ι.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά γ) Συνεταιρισμοί   ε) Κοινοπραξίες 
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δ) Ενώσεις προμηθευτών 
εφόσον όλοι οι ανωτέρω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ΙΙΙ.Ι.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: ναι, Βλέπε όρους Διακήρυξης, και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής  
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της 
πλήρωσης των απαιτήσεων: Βλ. άρθρο 8ο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της 
πλήρωσης των απαιτήσεων: 1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, 2. Έκθεση οικονομικής επιφάνειας, 3. Ισολογισμούς, 
Αναλυτικά Βλ. άρθρο 9ο της Διακήρυξης 
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:  
1. Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού, Βλ. άρθρο 9ο της Διακήρυξης. 
ΙΙΙ.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις: όχι 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
IV.1) Είδος διαδικασίας 
IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός 
IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης 
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IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή 
ΙV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Όχι 
ΙV.3) Διοικητικές πληροφορίες 
ΙV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η αριθμ. 157/2012 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων 
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσιεύσεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: Όχι 
ΙV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: 
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα:  
Ημερομηνία: 03/05/2012    Ώρα: 13.30  Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Όχι 
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 10/05/2012   Ώρα: 10.00  
ΙV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: EL 
ΙV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 5 μήνες 
ΙV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 10/05/2012  Ώρα: 10.00, Τόπος: Στα γραφεία της Δ/νσης 
Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων, 9ο χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ Τ.Κ. 411 10, στη Λάρισα 
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Ναι. Τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, αρμόδιοι 
τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την προμήθεια, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για εναναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση:  Όχι 
VΙ.2) Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: Όχι 
VΙ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Αναφέρονται στα Τεύχη του Διαγωνισμού που χορηγούνται από τη Δ/νση 
Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων. 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, Ελλάδα 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promam@larissa-dimos.gr , Τηλ.:+30 2410575089, Φαξ: +30 2410575096 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr 
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Κατά της διακήρυξης: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αναλυτικά ενστάσεις-προσφυγές σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη διακήρυξη, στο άρθρο 20. 
VΙ.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:  
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 9ο χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Ελλάδα 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promam@larissa-dimos.gr , Τηλ.:+30 2410575089, Φαξ: +30 2410575096 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):   www.larissa-dimos.gr 
VΙ.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 19/03/2012 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (1) Τμήμα αριθ. 1, Τίτλος: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 
1) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Δημοτικά οχήματα 
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείμενο: 09134200 
3) Ποσότητα ή έκταση: 1.200.000 λίτρα, εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 1.540.800 ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (2) Τμήμα αριθ. 2, Τίτλος: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
1) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια 
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείμενο: 09135100 
3) Ποσότητα ή έκταση: 70.000 λίτρα, , εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 89.880 ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (3) Τμήμα αριθ. 3, Τίτλος: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
1) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τα Δημοτικά οχήματα 
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείμενο: 09132100 
3) Ποσότητα ή έκταση: 55.000 λίτρα, , εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 80.245 ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (4) Τμήμα αριθ. 4, Τίτλος: ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 
1) Σύντομη περιγραφή: Προμήθεια βενζίνης super με υποκατάστατο μολύβδου (L.R.P.) 
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείμενο: 09132200 
3) Ποσότητα ή έκταση: 35.000 λίτρα, , εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 52.045 ΕΥΡΩ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (5) Τμήμα αριθ. 5, Τίτλος: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 
1) Σύντομη περιγραφή: Αφορά την προμήθεια λιπαντικών όπως περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ.1.5. 
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο, Κύριο αντικείμενο: 24951000 
3) Ποσότητα ή έκταση: 10.150 λίτρα και 1.969 κιλά, εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 83.534,07 ΕΥΡΩ 
 
 
 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 

 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ  
 

mailto:promam@larissa-dimos.gr
http://www.larissa-dimos.gr
mailto:promam@larissa-dimos.gr
http://www.larissa-dimos.gr

