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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
για τθν  

«Προμήθεια καυςίμων κίνηςησ & πετρελαίου θζρμανςησ ζτουσ 2021» 
για τον Δ. Βζλου Βόχασ Ν. Κορινθίασ.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
 

Προκθρφςςει δθμόςιο ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με τισ διατάξεισ 

του Ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ πϊλθςθσ (χαμθλότερθ τιμι) και ςυγκεκριμζνα με το μεγαλφτερο ποςοςτό (%) 

παρεχόμενησ ζκπτωςησ επί τησ νόμιμα διαμορφοφμενησ τιμήσ λιανικήσ του Τπ. Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, 

Διυπθρεςιακι Μονάδα Ελζγχου Αγοράσ, Δ/νςθ Διαχείριςθσ Δεδομζνων τατιςτικισ Επεξεργαςίασ & Εποπτείασ 

Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου, Σμιμα Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν & Εποπτείασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου για την 

προμήθεια καυςίμων κίνηςησ & πετρελαίου θζρμανςησ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Προμικεια 

καυςίμων κίνθςθσ & πετρελαίου κζρμανςθσ», ζτουσ 2021 για το Διμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τισ χολικζσ 

Επιτροπζσ Α’/Βάκμιασ και Β’/Βάκμιασ εκπαίδευςθσ, προχπολογιςμοφ 153.408,57 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ. 

Π. Α. 24 %. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και πετρελαίου κζρμανςθσ ζτουσ 2021, για το 

Διμο Βζλου – Βόχασ Ν. Κορινκίασ, το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ» και τθν Αϋ Βάκμια & ΒϋΒάκμια χολικι Επιτροπι. 

Αναλυτικά: 

 Βενηίνθ Αμόλυβδθ, Πετρζλαιο Κίνθςθσ & Πετρζλαιο Θζρμανςθσ για τα οχιματα, βενηινοκίνθτα μθχανιματα 

και λοιπό βενηινοκίνθτο εξοπλιςμό του Διμου Βζλου Βόχασ 

 Βενηίνθ Αμόλυβδθ και Πετρζλαιο Θζρμανςθσ για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 

 Πετρζλαιο Θζρμανςθσ για χριςθ ςτισ δομζσ τθσ Αϋβάκμιασ & Βϋβάκμιασ χολικισ Επιτροπισ 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV): 

Α/Α ΕΙΔΟ CPV 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 

2 Πετρζλαιο κίνθςθσ  09134220-5 

3 Πετρζλαιο κζρμανςθσ  09135100-5 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Βζλου Βόχασ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Α/Α ΕΗΔΗ: 107903) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 60ΛΕΩ9Π-6Δ0



Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών :    09/06/2021 και ώρα 13:00 

τθν δθμοπραςία γίνονται δεκτοί προμθκευτζσ οι οποίοι δφνανται να εκτελζςουν τθν προμικεια ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε 3 τμιματα. Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι και για όλα τα 

τμιματα. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε 3. Η 

ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςυνδυάηοντασ τα τμιματα 1-2-3 ςε ζναν προςφζροντα 

εφόςον αυτόσ πλθροί τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ για τα υπό προμικεια είδθ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ που ανζρχεται ςτο ζνα (1) τοισ εκατό (%) του 

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, χωρίσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, ξεχωριςτά για κάκε τμιμα τθσ 

προμικειασ που ςυμμετζχουν οι ενδιαφερόμενοι, όπωσ αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για ζνα ζτοσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων τθσ 

μελζτθσ και τίκεται εν ιςχφ κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Η παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ. 

Πλθροφορίεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μποροφν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ ςτα γραφεία του Διμου (Β. Κατςιμαλισ τθλ. 2741360512-13 katsimalisv@vochas.gov.gr ). Σα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βζλου Βόχασ 

http://www.velovocha.gr .  

Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 
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