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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 Ο Διμοσ Δεςκάτθσ διακθρφττει τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ δθμόςιου ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια «Προμικεια υγρϊν καυςίμων και 
λιπαντικϊν για το ζτοσ 2021»για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κίνθςθσ των οχθμάτων και κζρμανςθσ 
των κτιρίων του Διμου και των νομικϊν προςϊπων του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016.   
Ο  διαγωνιςμόσ κα  πραγματοποιθκεί με  χριςθ   τθσ  πλατφόρμασ του  Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  

www.promitheus.gov.gr  του Συςτιματοσ. Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν : 

23/11/2020 , 15:00 μ.μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ,  δεν υπάρχει δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ  ςτο Σφςτθμα. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
Συςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν  
παρ.3 του  άρκρου 6 του  Ν.4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει τιμισ, α) για τα καφςιμα υπολογιηόμενθ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςτθν διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ τθσ 
περιοχισ, του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ (άρκρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για τα λιπαντικά ςφμφωνα με τον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των  188.471,11€ μαηί με το Φ.Π.Α. 

  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 
α. Ζλλθνεσ 
β. Αλλοδαποί 
γ. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά  
δ. Συνεταιριςμοί 
ε. Ενϊςεισ προμθκευτϊν 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ορίηεται ςε ποςοςτό ζνα τοισ εκατό (1%) τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ. Π. Α. , ςφμφωνα µε το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. Όταν θ προςφορά αφορά 
ζνα επιμζρουσ είδοσ ι κατθγορία  από το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ που αντιςτοιχεί ςτο επιμζρουσ είδοσ ι κατθγορίασ  εκτόσ 
Φ.Π.Α.  
 Τα  ςχετικά  με  τον  προκθρυςςόμενο  διαγωνιςμό  ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτον 
διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, με αρ. ςυςτιματοσ : 101387. 

Πλθροφορίεσ μποροφν να  λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ  και 
ϊρεσ  από τθν Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Δεςκάτθσ, οδόσ Ανδρομάνασ 2, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
Καραςτζργιοσ Ευκφμιοσ, τθλ. 2462351109 ι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.dimos-deskatis.gr). 

Δεςκάτθ, 05-11-2020 
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