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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Τν  ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαθεξχζζεη Δεκφζην Δηεζλή Ηιεθηξνληθφ  

Δηαγσληζκφ κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ πξνκήζεηα Υγξψλ 

θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο Σέξξεο 

, ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2019 & 2020 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01/01/2019 έσο 31/12/2020. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη Τκήκαηα: 

ΤΜΗΜΑ 1: πξνκήζεηα θαπζίκσλ Diesel ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ πφιε Σέξξεο, εθηηκψκελε πνζφηεηα 500.000,00 lit, ζπλνιηθήο αμίαο 

ηεηξαθφζησλ ελελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ,  πεληαθνζίσλ  επξψ (494.500,00€).  

ΤΜΗΜΑ 2: πξνκήζεηα θαπζίκσλ Diesel θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ πφιε Σέξξεο, εθηηκψκελε πνζφηεηα 800,00 lit, ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ 

ηξηάληα δπν επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (1.032,80€). 

ΤΜΗΜΑ 3: πξνκήζεηα θαπζίκσλ Ακφιπβδεο  βελδίλεο 95 νθηαλίσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ πφιε Σέξξεο, εθηηκψκελε πνζφηεηα 2.000,00 lit, ζπλνιηθήο αμίαο 

ηξηψλ ρηιηάδσλ πελήληα ελλέα επξψ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηψλ (3.059,99€).  

ΤΜΗΜΑ 4: πξνκήζεηα θαπζίκσλ  Diesel ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο εθηηκψκελε πνζφηεηα 200.000,00 lit, ζπλνιηθήο αμίαο 

εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ  ηεηξαθνζίσλ επξψ θαη ελφο ιεπηνχ (199.400,01€)  

ΤΜΗΜΑ 5: πξνκήζεηα θαπζίκσλ Diesel ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο, εθηηκψκελε πνζφηεηα 20.000,00 lit, ζπλνιηθήο αμίαο  

δέθα ελλέα  ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα επξψ θαη ελφο ιεπηνχ (19.560,01€)  

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο :  

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςηλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  παξερφκελεο έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ % ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε γηα έθαζην είδνο, κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκψλ Υγξψλ 

Καπζίκσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο (Πεξηθεξεηαθήο Ελφηεηαο 

Καηεξίλεο, Κηιθίο, Σεξξψλ) ηε κέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην 

εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν  ηηκψλ ηνπ Τκήκαηνο Εκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο  θαη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνηφηεηα θαη ζε θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηνπ. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 717.552,80€ κε 

ην Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ θνξέα. 
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ελίδα 2 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Σπζηήκαηνο.  

Ηκεξνκελία  έλαξμεο  ππνβνιήο  πξνζθνξψλ μεθηλά  κεηά  ηελ  αλάξηεζε  ηεο Δηαθήξπμεο 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ  ζηηο 02/11/2018  θαη ψξα 14:00:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: Πέκπηε, 08/11/2018 θαη ψξα 10:00π.κ. 

 

Σπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ ηεο ππνβιεζείζεο πξνζθνξάο θαη εθδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε 

αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα , ην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ή ην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. . 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά 

γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νκάδσλ / ππννκάδσλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ , ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα θαιχπηεηαη φιε ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνζφηεηα ηεο θάζε νκάδαο / ππννκάδαο  

Γιψζζα ππνβνιήο πξνζθνξψλ : Ειιεληθή  

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Common Procurement Vocabulary codes-CPV) : 09135100-5 

(Πεηξέιαην ζέξκαλζεο), CPV09134200-9 (Καχζηκν πεηξειαηνθηλεηήξσλ ληίδει), 

CPV09132100-4 (Ακφιπβδε βελδίλε).  Η Γεσγξαθηθή Πεξηνρή βάζεη ηεο θνηλήο 

Ολνκαηνινγίαο ησλ Εδαθηθψλ Σηαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (Nomenclature of territorial units for 

statistics-NUTS) ηνπ δεκνζίνπ θνξέα/ηφπνπ παξάδνζεο είλαη: GR12-Κεληξηθή Μαθεδνλία ή 

εηδηθφηεξα GR126-Σέξξεο, GR123-Κηιθίο, GR125-Καηεξίλε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Τέξκα Μαγλεζίαο  

ζην ηειέθσλν 232049106 (θ. Δεζπνχδε Σηεξγηαλή,  Τκήκα Μηζζνδνζίαο Απνδεκηψζεσλ 

Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ). Αληίγξαθν ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ ΤΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  http://www.teicm.gr                                                                                                                

 

Ο Αζκών Καθήκονηα Προέδροσ 

ηοσ Τ.Ε.Ι.  Κενηρικής Μακεδονίας 
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