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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Ο ∆ήµαρχος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

   ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό  δηµόσιο µειοδοτικό  διαγωνισµό.   
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ,  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
,Ο.Κ.Α.Π. , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, Κ.Ε. ∆Η. ΚΕ. »  και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή τη χαµηλότερη τιµή ( άρθρο 20 παρ. α) του ΕΚΠΟΤΑ. 
1.  Ο συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης που δηµοπρατείται είναι 157.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Αφορά τις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, ΟΚΑΠ, ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο , ΚΕ∆ΗΚΕ, και ∆ήµου Κεφαλονιάς  για ένα έτος. 
2.Το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις ((CPV) είναι: 09135100-5(πετρέλαιο θέρµανσης). 
 

3.Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή  

πύληwww.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

13/01/2015 

 

14/01/2015 Τετάρτη

Ωρα10:00 

 

02/02/2015 ∆ευτέρα  

 Ωρα 11:00 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ.3  του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

4.Η προµήθεια θα ολοκληρωθεί εντός  ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

5.Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς 

προµήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική 
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Οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προµηθευτών. 

6.Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 

7.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) µήνες από την  

επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το 5% επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 
δηλαδή ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΠΟΣΟ €:487,81) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΠΟΣΟ 
€:813,00) ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΠΟΣΟ €:813,00) Ο.Κ.Α.Π (ΠΟΣΟ €:813,00)  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (ΠΟΣΟ €:813,00)  ΚΕ.∆.Η.ΚΕ (ΠΟΣΟ €:2.642,28)  
9.Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.∆. 118/7, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης του άρθρου 15 παρ. 2περ.α του Π.∆. 118/7, χωρίς ο προσφέρων να 
έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους Προµηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσµιών, σε διαφορετική περίπτωση 
δεν εξετάζονται. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκοµίσουν τα νόµιµα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τη διακήρυξη  και τα τεύχη του διαγωνισµού από την 

αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ήτοι από το Γραφείο Προµηθειών στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, Π. Βαλλιάνου- Αργοστόλι , Τ.Κ. 28100  Αργοστόλι . Τηλέφωνα: 2671360156  Φαξ: 

2671022572 

 Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς , στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://kefallonia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆.∆.Σ και στον τύπο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.. Τα έξοδα δηµοσίευσης  θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
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