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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)  

 

Απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται με το 
εμπόριο των ειδών της παρούσας σύμβασης. 
 

Στην αριθμ. 4/20/31.1.2023 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ότι, η κάλυ-
ψη των αναγκών του Δήμου Δελφών σε καύσιμα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον 
τρέχοντα διεθνή διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ήταν η 30/1/2023) θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση. 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της διαδικασίας της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δη-
μοσίευση διακήρυξης, σας καλούμε να υποβάλλετε προσφορά για τις ποσότητες των καυσί-
μων που περιγράφονται στη συνημμένη μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών, Λειτουργίας & 
Συντήρησης Υποδομών, προϋπολογισμού 230,047 € χωρις ΦΠΑ. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά διαδικασία με διαπραγμάτευση όπως αυτή ορίζεται από 
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, στην Άμφισσα, στην Πλατεία Κεχαγιά, την 
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 (Ώρα λήξης παραλαβής Προσφορών). 

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι τα κάτωθι: 
 

1. Οικονομική προσφορά: 
Η Οικονομική προσφορά πρέπει να υπολογιστεί βάσει του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%)που επιθυμεί να προσφέρει ο καθένας οικονομικός φορέας επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου του 
Νομού ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για 
κάθε είδος καυσίμου. 

Για να είναι όμως συγκρίσιμες οι προσφορές, θα πρέπει ο κάθε οικονομικός φορέας να 
προσαρμόσει την ενδεικτική τιμή του καυσίμου σύμφωνα με το ποσοστό που επιθυμεί να προσφέρει. 
Έτσι στην προσφορά που θα υποβάλλει θα αναγράφει μια νέα τιμή του καυσίμου, στην οποία θα  
απεικονίζεται η προσφερθείσα έκπτωση.  
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Για να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές το ποσοστό έκπτωσης, η προσαρμογή της τιμής του 
καυσίμου μπορεί να γίνει στα τρία δεκαδικά ψηφία. Έτσι, στην οικονομική προσφορά, θα αναγράφεται 
μια νέα τιμή του καυσίμου, η οποία θα αντιστοιχεί στο ποσοστό της προσφοράς.  

Ανάδοχος θα ανακηρυχτεί αυτός που θα έχει την χαμηλότερη συνολική καθαρή τιμή στο 
σύνολο των καυσίμων. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι βασισμένη στο ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει 
αυτός που υπόβαλλε την χαμηλότερη προσφορά. Το ποσοστό έκπτωσης θα προκύπτει από το πηλίκο 
της τιμής της προσφοράς προς την τιμή του προϋπολογισμού, στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά.  

(Παρατίθεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

2. Τεχνική προσφορά: 
Αντί τεχνικής προσφοράς γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε ότι 

τα προσφερόμενα είδη καυσίμων θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που περιγράφεται στον πίνακα της δεύτερης παραγράφου του τεύ-
χους ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της από 9/1/2023 συνταχθείσας μελέτης της Διεύθυνσης 
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών. 
 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Για την απόδειξη των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την νόμιμη σύναψη σύμβα-

σης (παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016), απαιτείται να υποβάλλετε μαζί με την 
προσφορά σας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε 

αυτό, καθώς και το δικαίωμα να εμπορεύεστε καύσιμα. 
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οι-

κονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 74 ν. 4412/2016).  

3. Τα δικαιολογητικά, ανάλογα με τη μορφή κάθε επιχείρησης, όπως περιγράφονται στο 
συνημμένο αρχείο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» 

4. Εγγυήσεις 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβα-

σης σε ποσοστό ίσο με το 4% επί του καθαρού ποσού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 

Ο καθ΄ ύλην Αρμόδιος Αντιδήμαρχος  
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