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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό της προμήθειας
«Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς
έτους 2014» με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, και την
μελέτη της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, για προμήθεια υγρών καυσίμων ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.400 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 11.000
λίτρα, ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 4.000 λίτρα για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς και
λιπαντικών.
Προϋπολογισμού : 59.992,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.
Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα
3.690,00 € και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του
διαγωνισμού .
Τόπος παράδοσης: ΔΕΥΑ Κιλκίς
Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 16-9-2014 ημέρα Τρίτη μέχρι ώρα
10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Σε  περίπτωση  που ο  διαγωνισμός θα αποβεί
άγονος  η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας.
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στη
ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στη  ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες
μέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο  23410-29330.

Ο Α. πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Των  άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί ∆ηµοσίου

Λογιστικού κλπ »όπως τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και
23 του  Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄)
«∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη».

2. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών  θεµάτων»
και του Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95).

3. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

4. Του  άρθρου 24 του  Ν.  2198/1194(ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) σχετικά  µε
παρακράτηση  φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις .

5. Του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µεταγενέστερα.
6. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 37 του   Ν.  2072/92  «Ρύθµιση   επαγγέλµατος

ειδικού   τεχνικού προσθετικών   και   διορθωτικών   κατασκευών  και   λοιπών
ειδών   αποκατάστασης  και   άλλες διατάξεις»

7. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του  Υπουργού  Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ.
1291/Β΄/11-8-2010) περί «Αύξησης των  χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,
παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη  συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση  έργων.»

8. Το   άρθρο 68, Συµβάσεις  εργολαβίας  εταιριών  παροχής  υπηρεσιών  του  Ν.
3863  «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» Φ.Ε.Κ.115/Α΄15-7-2010.

9. Το κατεπείγον διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων.

Προκηρύσουµε Ανοικτό πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη
προµηθευτών υγρών καυσίµων και λιπαντικών , για την κάλυψη  των αναγκών
των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2014.

Ο  διαγωνισµός  θα  γίνει  ύστερα από  προθεσμία  πέντε (5) ηµερών από  την
ημερομηνία δημοσίευσης



ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

Γραφεία ΔΕΥΑ Κιλκίς 16-9-2014 Τρίτη 10:00 πµ

Προσφορές που κατατίθενται, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Σε  περίπτωση  που ο  διαγωνισµός θα αποβεί
άγονος η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προχωρήσει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας.

∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
• Φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  µε  αντικείμενο  δραστηριότητας  συναφές

µε  το  θέµα   της παρούσης
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
• Συνεταιρισµοί µε αντικείμενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της
παρούσης.

Οι  προσφορές ισχύουν  και  δεσµεύουν τους  διαγωνιζόµενους  για  εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας της
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
παραπάνω αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93)
ορίζεται στα 3.690,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία
του διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 'Αρθρο 26 : Εγγυήσεις ΥΠ.ΕΣ. 11389/93
(ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για το σύνολο των υπο προμήθεια υλικών είτε
για τμήμα αυτού στην περίπτωση αυτή ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να
προσφέρει και ανάλογη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5% επί του αντίστοιχου
ποσού του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε:
 ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 τοΠ.∆.118/2007«ΚανονισµόςΠροµηθειών∆ηµοσίου»,
 το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση

συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε.
Η  διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  ΔΕΥΑ
Κιλκίς θα  αναρτηθεί  στην   ιστοσελίδα  της www.deyak.gr, θα  αποσταλεί  στο
Επιµελητήριο  Κιλκίς , καθώς επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί ,
σε μία καθηµερινή   τοπική εφηµερίδα . Τα έξοδα  της δηµοσίευσης θα βαρύνουν
τον ανάδοχο .
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους  της διακήρυξης παρέχονται από την
Υπηρεσία.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Δημήτριος Β. Τσαντάκης


