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Π Ε Ρ Ι Λ ΗΧ Η Δ Ι ΑΚ ΗΡ Τ ΞΗ   Δ Ι Α Γ ΨΝ Ι  Μ Ο Τ  

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς   ο υ φ λ ί ο υ  
 

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών Δήμου ουφλίου και των 

Νομικών Προσώπων του έτους 2017», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής  

πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Σιμών Τγρών Καυσίμων του Τπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου όσον αφορά τα καύσιμα 

και τη χαμηλότερη απόλυτη τιμή για κάθε μονάδα μέτρησης των λιπαντικών. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 438.836,50 € (με 
Υ.Π.Α 24%)  
Ο οποίος αναλύεται στα παρακάτω τμήματα 
ΣΜΗΜΑ Α’ (Περιλαμβάνει) 
‘’ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ΄΄, CPVS: 09132100-4 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 55.905,53€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ Β’ (Περιλαμβάνει) 
‘’ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ’’, CPVS: 09134200-9 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 156.760,80€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ Γ’ (Περιλαμβάνει)  
‘’ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ’’, CPVS: 09135100-5 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 206.495,09€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ)  
ΣΜΗΜΑ Δ’ (Περιλαμβάνει)  
‘Όλα τα είδη ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, CPVS: 24951100-6 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 
19.675,08€ (συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ) 
και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και τον νομικών 
προσώπων του για το έτος 2017 από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 

μέχρι την 13η Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό 

φάκελο. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 17-03-2017 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 

31-12-2017. 

το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 

3. υνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το 

αντικείμενο του διαγωνισμού. 

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της 

προμήθειας ή για τμήμα αυτής. 

Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Κωδικός NUTS: GR111 
Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Υ.Π.Α. ή για κάθε τμήμα για την οποία υπάρχει 

εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Ισχύς προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημέρες, (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη υγγραφή Τποχρεώσεων και τα 

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου ουφλίου www.soufli.gr και στην 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2554 

350 131 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                               ουφλί 08-02-2016 
                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
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