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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Προκηρύσσει  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ανοικτό  διεθνή  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό

για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες
του  Δήμου  Βόλου,  της  Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.,  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.  –  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  της
Κ.Ε.Κ.Π.Α.  –  Δ.Ι.Ε.Κ.,  της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  &  της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  τριών
εκατομμυρίων ενενήντα εφτά χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών,
(3.097.089,90€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  διάρκειας δύο (2) ετών
από την υπογραφή της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δρα-
στηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 
           α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο, στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη,
το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για
τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.
 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28-2-2020 και ώρα: 15:00μ.μ.
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών:  10-3-2020 και  ώρα:

15:00μ.μ.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής
προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό
των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών
(49.953,10€).

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6319Ω96-8ΛΙ





Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα
Φεραίου,  αρμόδιος  υπάλληλος  Καντόλα  Ζηνοβία  τηλ:  2421350165,  2421350106,
FAX :  2421097610  και  στην  ηλεκτρονική  δ/νση  του  Δήμου  Βόλου
www  .  dimos  volos  .  gr  .

Η  παρούσα  υπογράφεται  σύμφωνα  με  την  αριθ.  πρωτ.  8428/29-01-2015
απόφαση Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του
Δήμου Βόλου.

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/2/2020.
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