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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Αριθμός ταυτοποίησης: 6216
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ
Πόλη: ΑΡΤΑ
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Ταχ. κωδικός: 47200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φίλη Πανδώρα, Τατσιοπούλου Παναγιώτα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fili@nskoufas.gr 
Τηλέφωνο:  +030 2681360425
Φαξ:  +030 2681083259
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.nskoufas.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.nskoufas.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

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 και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09100000 Καύσιμα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες κίνησης των 
μεταφορικών μέσων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης του 
Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των δύο (2) ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου και συγκεκριμένα 

mailto:fili@nskoufas.gr
www.nskoufas.gr
www.nskoufas.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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για το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου, την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες - επί τοις εκατό 
(%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους σε εβδομαδιαία 
παράδοση, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την εβδομάδα παράδοσης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 264 192.91 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 4

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και 
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 174 098.80 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:
Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης 
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

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.2.13) 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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ Β: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 397.47 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:
Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης 
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

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.2.13) 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:
ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νικολάου Σκουφά.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης 
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

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:
ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ A/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000 Καύσιμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νικολάου Σκουφά.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 066.56 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης 
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

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.2.13) 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 συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους για την κάλυψη όλων 
των απαιτήσεων της μελέτης του Παραρτήματος Ι. Επίσης θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο, μέσο ετήσιο κύκλο 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021), ίσο με το 
50% του ποσού του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Στην περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζόμενων (οικονομικών φορέων) η απόδειξη της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται συνολικά (αθροιστικά) για τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε να διαθέτει κατ’ ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα των
δραστηριοτήτων της σύμβασης για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, ίσο με το 50% του ποσού του 
προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.

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 δηλώνουν:
α) πίνακα με το προσωπικό ή τεχνικούς φορείς.
β) ενδεικτικά προσπέκτους ή πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. οχήματα κτλ) που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της 
ποιότητας, καθώς και της παράδοσης των καυσίμων σε περίπτωση μεταφοράς αυτών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

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

IV.1.8) 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 προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/10/2022
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
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/10/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

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: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
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/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναφέρονται στην παρ. 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
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/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/09/2022
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