
                                                                                                                                                                         

 

 

                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Σρίκαλα    23/03/2021 
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ      Αρ. Πρωτ.:             8320                  
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ AΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια ηλεκτρικοφ ρεφματοσ και φυςικοφ αερίου του Δήμου Σρικκαίων και των Νομικϊν του 
Προςϊπων» 

Ομάδα Β: Φυςικό Αζριο 

α/α ςυςτ. ΕΗΔΗ: 108074 
 

 
O Διμοσ Σρικκαίων κα προβεί ςε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικαςία άνω των ορίων με 
κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφορά βάςει τιμήσ ανά 
πακζτο/ομάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ Α), θ προμικεια με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικοφ ρεφματοσ και φυςικοφ αερίου του Δήμου Σρικκαίων και των Νομικϊν 
Προςϊπων του»-Ομάδα Β: Φυςικό Αζριο, ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  240.878,29 Ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και  ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ιϋ τθσ αριμ. 8289/23-
03-2021 διακιρυξθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ ςε ποςοςτό 50%  επί τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ.  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ:   Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια φυςικοφ αερίου για τθν 

κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του Διμου Σρικκαίων και των χολικϊν Επιτροπϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Η προμήθεια θα καλφψει τισ ανάγκεσ για ζνα ζτοσ ή μζχρι την εξάντληςη τησ ςυνολικήσ εκτιμϊμενησ 

καταναλιςκόμενησ ενζργειασ ενϊ η Αναθζτουςα Αρχή δφναται να αςκήςει δικαίωμα προαίρεςησ ςε 

ποςοςτό 50% επί τησ καταναλιςκόμενησ ενζργειασ τησ ςφμβαςησ.  

 
Αναλυτικότερα το υπό προμικεια αντικείμενο υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τρία (3) πακζτα: 
Πακζτο1:  Δήμοσ Σρικκαίων,  
Πακζτο 2:  χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ,  
Πακζτο 3: χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ,  
 

Η κατηγοριοποίηςη των παραπάνω πακζτων  είναι ωσ εξήσ: 

Ομάδα Β: Φυςικό αζριο 
 
Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 09123000-7. 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν κακϊσ θ αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Σρικκαίων και των νομικϊν του προςϊπων. 

 Κριτήριο  κατακφρωςησ:   η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ ανά 
πακζτο/ομάδα. «Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ή 
περιςςότερα πακζτα ξεχωριςτά, τησ Ομάδασ Β».  

Προθεςμία παραλαβήσ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ:   Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον 
τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από τθν θμερομθνία  αποςτολισ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ τθσ 
προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

     ΑΔΑ:  

ΑΔΑ: Ω2Ψ8ΩΗ9-1ΚΩ



                                                                                                                                                                         

 

 

Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πύλη ηος ΕΣΗΔΗΣ: 29/03/2021 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 29/03/2021 

Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα Υποβολήρ πποζθοπών: 28/04/2021 και ώρα 15:00 

Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 05/05/2021 και ώρα 11:00 

 
4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό:   Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
Εγγφηςη υμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., 
για κάθε πακζτο/ομάδα για την οποία καταθζτουν προςφορά. 
Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 
Επίςθσ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα ςτο http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

8. Αρμόδιοι για πληροφορίεσ:  κα Ευκυμίου Παναγιϊτα, τθλ. 24313-51203,  e-mail: panef@trikalacity.gr, 
κα Εξάρχου Μαρίκα   24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr 
Ημερομηνία αποςτολήσ τθσ επαναλθπτικισ διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ 
Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  :  23/03/2021 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ 
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