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Ο Δήκνο Φιψξηλαο πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΛΧΡΙΝΑ & ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΧΠΧΝ 2016-2017» γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ πεηξειαηνεηδψλ  θαπζίκσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ηα έηε 

2016-2017, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε κεγαιχηεξε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηνηο % επί 

ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 

παξάδνζήο ηνπ. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 

5%. 

Οη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο αλέξρνληαη ζε 1.908.000 lt πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 320.000 lt  

πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 94.500 lt βελδίλεο ακφιπβδεο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 1.966.056,91 επξψ άλεπ ΦΠΑ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www. 

promitheus.gov.gr  (α/α ει. δηαγσληζκνχ: 22675). 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Δεπηέξα 18 

Απξηιίνπ 2016 θαη ψξα 00:01. 

Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Παξαζθεπή  

3 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 10:00. 

Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ (ειεθηξνληθψλ) είλαη ε Παξαζθεπή 3 Ινπλίνπ 

2016 θαη ψξα 11:00. 

ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα Π.Δ. 118/2007 & 60/2007. Η γιψζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 

Ειιεληθή. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή θαη γηα κέξνο ηεο 

πξνκήζεηαο κε θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, νπνία αλέξρεηαη ζην 1%  

επί  ηεο  αληίζηνηρεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Η δαπάλε ζα επηβαξχλεη αλαιφγσο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Δήκνπ Φιψξηλαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο απφ ηελ πξνζθνξά είλαη 180 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η πεξίιεςε εζηάιε ειεθηξνληθά γηα δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο ηελ 06.04.2016.  

Σν πιήξεο ηεχρνο θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Φιψξηλαο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ   

www.cityoflorina.gr (ζχλδεζκνο «Εθεκεξίδα ηεο Τπεξεζίαο-Δηαγσληζκνί /Δεκνπξαζίεο 

/Πξνθεξχμεηο»), ζηε  δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΕΗΔΗ (www.promitheus.gov.gr), ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΚΜΗΔΗ (www.eprocurement.gr) θαζψο θαη ζηε «Δηαχγεηα» γηα 

ηελ ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήξπμε δίδνληαη ζην ηει.:23850 44468 - 

44478,  fax: 23850 44522, Δ/λζε Οηθνλνκηθψλ,   ηκήκα Πξνυπνινγηζκνχ,  Λνγηζηεξίνπ, 

Πξνκεζεηψλ, δηεχζπλζε Πηνιεκαίσλ 1, (Δηνηθεηήξην  Φιψξηλαο), ΣΚ 53100, Φιψξηλα. 

 

 

 

Φιψξηλα, 11/4/2016 
 
 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΦΛΧΡΙΝΑ 

 

 

ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΡΔΑΚΑ 
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