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Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο πώιεζεο (ρακειόηεξε ηηκή) θαη ζπγθεθξηκέλα, ην μεγαλύηερο ποζοζηό (%) 

παρετόμενης έκπηωζης επί ηης νόμιμα διαμορθούμενης ηιμής λιανικής ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο & 

Δπελδύζεσλ, Γ.Γ. Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Διέγρσλ & 

Παξαηεξεηεξίσλ, Σκήκα Παξαηεξεηεξίσλ Τγξώλ Καπζίκσλ (για ηην προμήθεια κασζίμων κίνηζης & 

πεηρελαίοσ θέρμανζης) θαη βάζει ηιμής πώληζης (ταμηλόηερη ηιμή για ηην προμήθεια λιπανηικών) 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο & ιηπαληηθώλ», 

έηνπο 2020 γηα ην Γήκν, ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ», θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α’/Βάζκηαο θαη 

Β’/Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνϋπνινγηζκνύ 177.119,86 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α. 24 %. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθώλ θαη πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο έηνπο 2020, γηα ην Γήκν Βέινπ – Βόραο Ν. Κνξηλζίαο, ην Ν.Π.Γ.Γ «ΑΝΔΛΗΞΖ» θαη ηελ Α’ 

Βάζκηα & Β’Βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή. Αλαιπηηθά: 

 Βελδίλε Ακόιπβδε, Πεηξέιαην Κίλεζεο & Πεηξέιαην Θέξκαλζεο γηα ηα νρήκαηα, βελδηλνθίλεηα 

κεραλήκαηα θαη ινηπό βελδηλνθίλεην εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο 

 Eιαηνιηπαληηθά γηα ρξήζε ζε νρήκαηα & κεραλνθίλεην εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο 

 Βελδίλε Ακόιπβδε θαη Πεηξέιαην Θέξκαλζεο γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» 

 Πεηξέιαην Θέξκαλζεο γηα ρξήζε ζηηο δνκέο ηεο Α’/βάζκηαο & Β’/βάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV 

1 Βελδίλε ακόιπβδε 09132100-4 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο  09134220-5 

3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  09135100-5 

4 Διαηνιηπαληηθά 09211100-2/ 09211500-6/ 
09211600-7/ 09210000-4 

ΑΔΑ: 6ΘΦ6Ω9Π-ΩΣΖ



Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βέινπ Βόραο.  

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ-αξ.ζπζη.: 85711) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr. 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  18/03/2020  θαη ώξα 10πκ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  02/04/2020 θαη ώξα 12:00πκ 

ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δύλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξνκήζεηα ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε 4 ηκήκαηα. Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα, πεξηζζόηεξα ή θαη 

γηα όια ηα ηκήκαηα. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη 

ζε 4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ηα ηκήκαηα 1-2-3-4 ζε έλαλ 

πξνζθέξνληα  εθόζνλ απηόο πιεξνί ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε. Γελ 

επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα IV ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά 

είδνο /ηκήκα.  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνύ πνπ αλέξρεηαη ζην έλα (1) ηνηο εθαηό (%) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα έηνο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 

πνζνηήησλ ηεο κειέηεο θαη ηίζεηαη ελ ηζρύ θαηόπηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

Ζ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ (Β. Καηζηκαιήο ηει. 2741360512 & 

katsimalisv@vochas.gov.gr). Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο http://www.velovocha.gr . Κάζε είδνπο επηθνηλσλία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 
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