
EE/S S197
09/10/2020
474202-2020-EL

1 / 6

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474202-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αγία Βαρβάρα: Καύσιμα
2020/S 197-474202

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη είναι προκήρυξη διαγωνισμού

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Αριθμός ταυτοποίησης: 6004
Ταχ. διεύθυνση: Αριστομένους 8
Πόλη: Αγία Βαρβάρα
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 123 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καλλιόπη Παπαναστασάτου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppopi@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019328
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr

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

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:
Προκήρυξη συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης 
σχετικής προκήρυξης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τα έτη 2020 - 2021.
Αριθμός αναφοράς: 95/19
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II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09100000 Καύσιμα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 29 του Ν. 44212/2016, με 
τροποποίηση των όρων της 17238/30.12.2019 διακήρυξης [ως προς τον τελικό προϋπολογισμό (λίτρα) των 
ομάδων: 2 (Πετρέλαιο κίνησης) και 3 (Βενζίνη αμόλυβδη)], με αντικείμενο την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των νομικών προσώπων του, για τα έτη 2020 - 2021».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώθηκε στο ποσό των 196 365,42 EUR (χωρίς τον ΦΠΑ) 
και 243 492,90 EUR (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων της ομάδας 
2 (Πετρέλαιο κίνησης) και 3 (Βενζίνη αμόλυβδη), όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
προκαταρκτικής προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην 
παρούσα ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 196 365.24 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα 2: Πετρέλαιο κίνησης.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ομάδα 2 της με αρ. 17238/30.12.2019 διακήρυξης: Πετρέλαιο κίνησης, ποσότητας 132.800 λίτρων, εκτιμώμενης 
αξίας 148 975,04 EUR χωρίς τον ΦΠΑ και 184 729,05 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 148 975.04 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα 3: Βενζίνη αμόλυβδη.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βενζίνη αμόλυβδη 36.454 λίτρα, εκτιμώμενης αξίας 47 390,20 EUR χωρίς ΦΠΑ και 58 763,85 EUR 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 390.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

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

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:
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό, 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριo.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής 
εμπορίας πωλητή πετρελαίου, σύμφωνα με τον Ν.3054/2002, άρθρο 7.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει ιδίως σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών, για τον σκοπό αυτόν.
α) υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, 
περί δέσμευσής του προς την αναθέτουσα αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει 
έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν από την τελική 
κατακύρωση τού παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών·
β) υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, 
περί δέσμευσής του προς την αναθέτουσα αρχή, περί συνεργασίας με τον προσφέροντα, διάρκειας τουλάχιστον 
ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης τής προμήθειας.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ως προς τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, ισχύουν οι όροι όπως αυτοί περιγράφονται στη με αρ. 
17238/30.12.2019 διακήρυξη (Παράρτημα Ι της παρούσας προκαταρκτικής προκήρυξης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής).

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

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

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού 
ως άνω συστήματος.

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.2.2) Προθεσμία παραλαβής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 23:50
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IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.5) Προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων 
τύπου xml και pdf στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της προκήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο, και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 
αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
— απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές·
β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,
— φορολογική ενημερότητα,
— ασφαλιστική ενημερότητα.
Οι επιλεγόμενοι φορείς κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών (κριτήρια ποιοτικής επιλογής), 
που θα παρασχεθούν με την αίτηση συμμετοχής, θα υποβάλουν την προσφορά τους (δικαιολογητικά - 
τεχνική και οικονομική προσφορά) μετά από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης, που θα εκδοθεί βάσει της 
17238/30.12.2019 διακήρυξης με τροποποίηση των όρων της [ως προς τον τελικό προϋπολογισμό (λίτρα) των 
ομάδων: 2 (Πετρέλαιο κίνησης) και 3 (Βενζίνη αμόλυβδη)].

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά από την 
26.6.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016 και του Π.Δ. 39/17 
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«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.)».
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο 15 
ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο 15 
ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/10/2020
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