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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού  Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού προµήθειας    

υγρών καυσίµων & λιπαντικών καθώς και πετρελαίου θέρµανσης  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για τα έτη 2015-2016 

 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 12/2015 

 
    Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας 

υγρών καυσίµων και λιπαντικών καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για τα έτη 2015-2016. 
   Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται συνολικά στα 206.000,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (προµήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2015 

προϋπολογισµός 7.000,00 € και για το έτος 2016 προϋπολογισµός 36.000,00 €, προµήθεια 

βενζίνης αµόλυβδης για το έτος 2015 προϋπολογισµός 6.000,00 € και για το έτος 2016 

προϋπολογισµός 31.000,00 €, προµήθεια λιπαντικών: για έλαια κινητήρων (λάδια κλπ.) για 

το έτος 2015 προϋπολογισµός 650,00 €  και για το έτος 2016 προϋπολογισµός 3.400,00 €, 

προµήθεια λιπαντικών υδραυλικών συστηµάτων και άλλων χρήσεων για το έτος 2015 

προϋπολογισµός 130,00 € και για το έτος 2016 προϋπολογισµός 420,00 €, προµήθεια 

Ορυκτελαίων (βαλβολίνες κλπ.) για το έτος 2015  προϋπολογισµός 110,00 € και για το έτος 

2016 προϋπολογισµός 700,00 €, προµήθεια υγρών υδραυλικών συστηµάτων (υγρά µπαταρίας 

ADBLUE κλπ.) για το έτος 2015 προϋπολογισµός 20,00 € και για το έτος 2016 

προϋπολογισµός 60,00 €, προµήθεια πετρελαϊκών ελαίων & παρασκευασµάτων (γράσα κλπ.) 

για το έτος 2015 προϋπολογισµός 90,00 € και για το έτος 2016  προϋπολογισµός 420,00 €, 

προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για το έτος 2015  προϋπολογισµός 21.000,00 € και για το 

έτος 2016 προϋπολογισµός 99.000,00 €) .  

  Κάθε προµηθευτής µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε 

µεµονωµένα κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους. 



 

    Οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται ανά είδος από τους εγγεγραµµένους 

οικονοµικούς φορείς Ηλεκτρονικά, µέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθµ. Π1/2390/2013 

(Α,2677) και το Π.∆ 118/07. 
    Ηµεροµηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 20/12/2015 και ώρα 15:00. 
    Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/12/2015 και ώρα 15:00. 
    Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
   Ηµεροµηνία ανοίγµατος προσφορών είναι η: 30/12/2015 ώρα 10.00 π.µ. 
   Η σύµβαση θα ισχύει µέχρι 31-12-2016 µε δικαίωµα παράτασης έως δύο µήνες και µέχρι 

της προµήθειας των συνολικών ποσοτήτων. 
   Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής που θα καλύπτει 

το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές θα 

υποβληθούν για το σύνολο της προµήθειας, µε κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας τη 

χαµηλότερη τιµή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά 

είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και 

αντιπροσφορές. Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των 

νόµιµων δικαιολογητικών. 
   Η ∆ιακήρυξη θα ∆ηµοσιευθεί στο ΦΕΚ και στις Εφηµερίδες «Ηχώ ∆ηµοπρασιών», 

«Γενική ∆ηµοπρασιών», «Πολίτης» την 11/12/2015. 
  Το τιµολόγιο δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνοµα:  Περιφέρεια ∆υτ. 

Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεµαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ∆ΟΥ Κοζάνης, και θα 

βαρύνει τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές.  

 

 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος 
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