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                 Αριθµ.πρωτ.: 563 

                 Ηµεροµηνία: 07/02/2022 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, µε τίτλο:  

 «Προµήθεια καυσίµων» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 78.993,00 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες λειτουργίας των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆ΕΥΑΧ καθώς και για την εφεδρική λειτουργία των 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.  

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκταν. 

Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 22 / 02 / 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

(ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των καυσίµων που περιλαµβάνονται στην 

προµήθεια. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά, νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονοµικών φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελµα σχετικό µε 

το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 

συµµετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 

το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.579,86 € µε διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) µηνών από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή να έχουν ηµεροµηνία λήξης 

µετά τις 22 / 06 /2022. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3 µήνες από 

την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού.  
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Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες. 

Τα έγγραφα της σύµβασης της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν και είναι 

προσβάσιµα στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 155127 και αναρτήθηκαν στη 

∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

  

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

                                    Ματθαιάκης Εµµανουήλ     

  

ΑΔΑ: Ω3ΑΧΟΛΝΞ-ΤΡΝ


		2022-02-07T12:22:32+0200
	Athens




