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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα,
Αριθμ. Πρωτ.: 15239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών
συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις
ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 283.512,64 € πλέον ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της
ομάδας Δ της σχετικής μελέτης υπ’ αριθμό 17/2022, η οποία αφορά την προμήθεια
λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων, που αφαιρούνται από τον παρόντα
διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η προμήθειά τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημωνστη διαδικτυακή πύλη του
Εκδόσεων της Ε.Ε.
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Διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών:
∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α)
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) του

22PROC011595518 2022-11-14
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.835,13 ευρώ εφ’ όσον ο
οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ Α –
ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως αυτά καθορίζονται στη
μελέτη 17/2022.
Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
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