
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14, ΦΛΩΡΙΝΑ, Τ.Κ. 53100  
Τηλέφωνο: +30 2385024555 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaflorina2@gmail.com  Φαξ: +30 2385024556 
Κύρια δραστηριότητα : Ύδρευση 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης 
Περιγραφή: 
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση Προμήθειας  και θα εκτελεστεί  στo Δήμο Φλώρινας, 
Κωδικός NUTS: EL533. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για 
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια σε Πετρέλαιο Θέρμανσης, 
Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη, για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων, καθώς και του Βιολογικού 
καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για δύο έτη.  
Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

 Στο Τμήμα Α, που αφορά στην προμήθεια 50.000,00 λίτρων Πετρελαίου Κίνησης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 61.150,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 

2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.000.  

 Στο Τμήμα Β, που αφορά στην προμήθεια 9.000,00 λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης για τις 

ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 12.735,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.),  θα 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 

2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.04.00.001. 

 Στο Τμήμα Γ, που αφορά στην προμήθεια που αφορά στην προμήθεια 60.000,00 λίτρων 

Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους ενδεικτική δαπάνη 

55.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των οικονομικών ετών 2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση) και ειδικότερα θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.001. 

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να συμμετέχουν σε όποιο τμήμα του διαγωνισμού επιθυμούν ή 
και σε όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, αλλά για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε 
τμήματος. 
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, περιγράφονται στα τεύχη 
Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης), 
09134200-9 (Πετρέλαιο κίνησης), 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) 
Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εκτός ΦΠΑ είναι  129.085,00  EUR. 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 

 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

Α.Π. 772/03-02-2022 

Προμήθεια :  

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ." 

 

 

ΑΔΑ: 9ΩΡΥΟΕΕΖ-Η5Α



Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές 
πληροφορίες 
Απαιτούμενες εγγυήσεις:  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής δύο 
τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, Ως εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό 
που αναλογεί στο τμήμα / τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις 
που τις διέπουν: 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 25.02.00.000, 25.04.00.001, 
25.02.00.001 και 54.00.25.024 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., 
σύμφωνα με την αριθμ. 09/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
( ΑΔΑ : Ψ34ΦΟΕΖΖ-ΥΨΛ – ΑΔΑΜ : 22REQ009988887). 
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί 
η σύμβαση:  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις, που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και την τεχνική ικανότητα,  
περιγράφονται  αναλυτικά στην Αναλυτική Διακήρυξη της Προμήθειας. 

Τμήμα IV : Διαδικασία 
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα 
και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την 
ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», που εκδίδεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για 
το Νομό Φλώρινας (Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορέα  
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:  
Ημερομηνία: 22/02/2022 Ώρα: 19:00. 
Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική γλώσσα  
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (06) μήνες  
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία : 01/03/2022  Ώρα:10:00. 
Διαδικασίες προσφυγής: Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών, 
περιγράφονται  αναλυτικά στην Αναλυτική Διακήρυξη της Προμήθειας. 
 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ( www.deyafl.gr). 

 
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 
Βασίλειος Ν. Γιαννάκης 

Δήμαρχος Φλώρινας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deyafl.gr/
ΑΔΑ: 9ΩΡΥΟΕΕΖ-Η5Α
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