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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221066-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καλλιθέα: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
2018/S 097-221066

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Καλλιθέας
Ματζαγριωτάκη 76
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2132070389
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sakellaropoulos@kallithea.gr 
Φαξ:  +30 2132070385
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, κτίριο Α230
Καλλιθέα
176 02
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»
Τηλέφωνο:  +30 2109598555
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kallitheasports@gmail.com 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Φιλαρέτου 108
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2109589635
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: npdd.sxeppe@kallithea.gr 

mailto:p.sakellaropoulos@kallithea.gr
www.kallithea.gr
mailto:kallitheasports@gmail.com
www.kallithea.gr
mailto:npdd.sxeppe@kallithea.gr


EE/S S97
24/05/2018
221066-2018-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 2 / 12

24/05/2018 S97
http://ted.europa.eu/TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 / 12

Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Φιλαρέτου 108
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2109589635
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: npdd.sxeppe@kallithea.gr 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2018, συνεχιζόμενου στο 2019).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Aφορά στην ημερήσια για το έτος 2018 - 2019, προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, λιπαντικών
(λοιπών ειδών), για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων - μηχανημάτων και στην προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, του Οργανισμού Παιδικής
Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας και της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 758 680.79 EUR

www.kallithea.gr
mailto:npdd.sxeppe@kallithea.gr
www.kallithea.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης - θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη (Δήμος Καλλιθέας).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 - MA11
09134100 - MA11
09135100 - FG04

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL30
Κωδικός NUTS: EL304
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο diesel κίνησης λίτρα 562.500.
Πετρέλαιο diesel θέρμανσης λίτρα 30.394.
Αμόλυβδη βενζίνη λίτρα 39.370.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενδεικτικής ποσότητας των ειδών του τμήματος 1, είναι 632.264 λίτρα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 660 393.11 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, με τη σύμφωνη γνώμη
του ανάδοχου, την ισχύ της σύμβασης, για 3 το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως
όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις του σχετ. άρθρου 22 των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr).

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης - θέρμανσης (Ο.Π.Α.Α. Γιάννης Γάλλος, ν.π. Δήμου Καλλιθέας).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 - FG04
09134100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL30
Κωδικός NUTS: EL304
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο diesel κίνησης λίτρα 2.500.
Πετρέλαιο diesel θέρμανσης λίτρα 16.980.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενδεικτικής ποσότητας των ειδών του τμήματος 2, είναι 19.480 λίτρα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 128.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, με τη σύμφωνη γνώμη
του ανάδοχου, την ισχύ της σύμβασης, για 3 το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως
όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις του σχετ. άρθρου 22 των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
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Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr).

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, ν.π. Δήμου Καλλιθέας).
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 - FG04

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL30
Κωδικός NUTS: EL304
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο diesel θέρμανσης λίτρα 56.532.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενδεικτικής ποσότητας των ειδών του τμήματος 3, είναι 56.532 λίτρα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 999.47 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, με τη σύμφωνη γνώμη
του ανάδοχου, την ισχύ της σύμβασης, για 3 το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως
όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις του σχετ. άρθρου 22 των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr).

II.2) Περιγραφή

www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
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II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης (Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή ν.π. Δήμου Καλλιθέας).
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 - FG04

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL30
Κωδικός NUTS: EL304
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο diesel θέρμανσης λίτρα 21.356.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενδεικτικής ποσότητας των ειδών του τμήματος 4, είναι 21.356 λίτρα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 999.38 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, με τη σύμφωνη γνώμη
του ανάδοχου, την ισχύ της σύμβασης, για 3 το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως
όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις του σχετ. άρθρου 22 των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr).

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Λιπαντικά και λοιπά είδη (Δήμος Καλλιθέας).
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
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09210000
09211000
09211500
09211600
24957000
24951000
24961000
24963000
24000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL30
Κωδικός NUTS: EL304
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HVLP 46 λίτρα 3.990.
Λιπαντικό πετρελαιοκίνητων οχημάτων HPΜD 15W-40 λίτρα 2520.
Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης κίνησης ATF III λίτρα 630.
Λιπαντικό διαφορικού - βαλβολίνη 80W-90 λίτρα 630.
Λιπαντικό διαφορικού - βαλβολίνη 75W-90 λίτρα 60.
Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσυκλετών 2T λίτρα 24.
Λιπαντικό τετράχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσυκλετών 4T 20W/50 λίτρα 24.
Λιπαντικό τετράχρονων βενζινοκινητήρων για scooter 4T 10W/50 λίτρα 24.
Λιπαντικό τετράχρονων βενζινοκινητήρων 10W/40 λίτρα 140.
Υγρό φρένων οχημάτων DOT-4 δοχείο (250 ml) 60.
Χημικό υγρό Ad Blue λίτρα 2.000.
Γράσο λιθίου (Li) σπρέι φιάλη (400 ml) 60.
Καθαρισμού φρένων (σπρέι) φιάλη (500 ml) 60.
Αντισκωριακό (σπρέι) φιάλη (400 ml) 87.
Καθαρισμού καρμπυρατέρ (σπρέι) φιάλη (400 ml) 60.
Εκκίνησης αιθέρα (σπρέι) φιάλη (400 ml) 48.
Καθαριστικό σπρέι ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών επαφών φιάλη (400 ml) 48.
Αντιψυκτικό (υγρό) λίτρα 860.
Απιονισμένο νερό λίτρα 400.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενδεικτικής ποσότητας των ειδών του τμήματος 5, είναι 11.302 λίτρα, 363
φιάλες και 60 δοχεία.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 160.25 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν, με τη σύμφωνη γνώμη
του ανάδοχου, την ισχύ της σύμβασης, για 3 το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως
όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις του σχετ. άρθρου 22 των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη - μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις, που καθορίζονται στο
παράρτημα αυτό (σχετ. άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη - μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις, που καθορίζονται στο
παράρτημα αυτό.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα 6.2 και 9, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και στο Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα 20, 21, 22, 23, 24 25 και 26, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/06/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 19/12/2018

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/06/2018
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Όλοι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1) στον διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 1 ή περισσότερες ομάδες (με το σύνολο των
τμημάτων που εκάστη περιλαμβάνει). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των
προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες: στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο
διαδίκτυο (url): (http://www.kallithea.gr)·
2) κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό
που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο
72 παρ 1α του Ν.4412/16).

www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
http://www.kallithea.gr
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Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό, υποβάλλει προσφορά για 1 ή παραπάνω τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ και τα ποσά
των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο, ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση (άρθρο 72 παρ 1α του
Ν.4412/16).
Σχετικό άρθρο 7 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού·
3) η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας), συντάσσεται και εγγράφως, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf,
αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό.
Σχετικό άρθρο 8 παράγραφος 11 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού·
4) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Καμμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής
της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16).
Σχετικό άρθρο 11 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού·
5) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που καταθέτουν προσφορές, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, ότι η
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός, υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Σχετικό άρθρο 13 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού·
6) ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για
την αναθέτουσα αρχή παράδοση των ειδών (καυσίμων, λιπαντικών κ.λπ)·
Σχετικό άρθρο 20 των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
7) η παράδοση - παραλαβή:
α) των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης), θα πραγματοποιείται
εντός του Δήμου, στις εγκαταστάσεις (πρατήρια - βυτιοφόρα οχήματα), όπως αυτά θα δηλωθούν στην τεχνική
προσφορά·
β) των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της 12μηνης σύμβασης που θα προκύψει, με
φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου στην αποθήκη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου
270), μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον αποθηκάριο.
Σχετικό άρθρο 25, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, διέπονται από τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής
ή εσωτερικής νομοθεσίας έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει:
— προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366,
— ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή
— ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. (άρθρο 346 παρ.1 του
Ν.4412/2016).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του
Τίτλου 3 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360
παρ.2 του Ν.4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο·
γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15
ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, με τη
συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών» και επισύναψη του σχετικού
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης (άρθρο 362
παρ.2 του Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
(άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του
Ν.4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν όλω ή εν
μέρει προσφυγή άλλου προσώπου (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00
EUR), ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15 000,00 EUR). Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν
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προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής,
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 EUR).
Σχετικό άρθρο 12, των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Καλλιθέας
Ματζαγριωτάκη 76
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132070300

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/05/2018
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226022-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καλλιθέα: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
2018/S 099-226022

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 097-221066)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Καλλιθέας
Ματζαγριωτάκη 76
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2132070389
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sakellaropoulos@kallithea.gr 
Φαξ:  +30 2132070385
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, κτίριο Α230
Καλλιθέα
176 02
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»
Τηλέφωνο:  +30 2109598555
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kallitheasports@gmail.com 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Φιλαρέτου 108
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221066-2018:TEXT:EL:HTML
mailto:p.sakellaropoulos@kallithea.gr
www.kallithea.gr
mailto:kallitheasports@gmail.com
www.kallithea.gr


EE/S S99
26/05/2018
226022-2018-EL

- - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 2 / 3

26/05/2018 S99
http://ted.europa.eu/TED

- - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 / 3

Αρμόδιος για πληροφορίες: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2109589635
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: npdd.sxeppe@kallithea.gr 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Φιλαρέτου 108
Καλλιθέα
176 76
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας
Τηλέφωνο:  +30 2109589635
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: npdd.sxeppe@kallithea.gr 
Κωδικός NUTS: EL3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kallithea.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών (έτους 2018, συνεχιζόμενου στο 2019).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Aφορά στην ημερήσια για το έτος 2018 - 2019, προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, λιπαντικών
(λοιπών ειδών), για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων - μηχανημάτων και στην προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, του Οργανισμού Παιδικής
Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας και της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

24/05/2018

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 097-221066

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.4)
Αριθμός τμήματος: 5
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Περιγραφή της σύμβασης

mailto:npdd.sxeppe@kallithea.gr
www.kallithea.gr
mailto:npdd.sxeppe@kallithea.gr
www.kallithea.gr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221066-2018:TEXT:EL:HTML
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Αντί:
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HVLP 46, λίτρα 3.990.
Διάβαζε:
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HΜ-46, λίτρα 3.990.

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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