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Ο Γήκνο Φηιηαηώλ πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα 
ηελ «Προμήθεια σγρών κασζίμων για κίνηζη οτημάηων και εγκαηαζηάζεις ηοσ Δήμοσ και ηων 
Ν.Π.Δ.Δ. ηοσ για ηο έηος 2020», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 
(Diesel, βελδίλε ακόιπβδε θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο) ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηoηο % ζηε 
λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή  ιηαληθήο πώιεζεο (Μ.Λ.Τ.) ηνπ είδνπο  ηελ εκέξα 
παξάδνζεο , όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο 
ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο. 

Η πξνκήζεηα αθνξά πγξά θαύζηκα γηα ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ θαη ησλ 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (Diesel, βελδίλε Ακόιπβδε) θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ην Γήκν θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. 
(Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΓΗ.Φ., ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 
257.760,06 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζόηεξεο νκάδεο ε νπνία ζα 
αθνξά ζην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ εηδώλ ηεο θάζε νκάδαο θαη λα ππνβάιιεηαη από ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.. σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 28-11-2019, εκέξα Πέμπηη θαη 
ώξα 14:00 μ.μ. Μεηά ηελ παξέιαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ύςνπο 
1% ρσξίο ΦΠΑ, (1% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλε πξν ΦΠΑ ηεο έθαζηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεηαη πξνζθνξά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ). 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 
εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. – Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) 

Όιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. Αληίγξαθα ηεο 
δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ζηνλ Γεκνηηθό Καηάζηεκα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8 Φηιηάηεο. Γηα θάζε πεξαηηέξσ 
πιεξνθόξεζε νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ από ώξα 08:00 έσο θαη ώξα 14:00 ζην 
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ ηει.: 2664360166 - 181.(αξκόδηνο ππάιιεινο :θ. Χξήζηνπ Σσηήξην). 
Τν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr) θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ (www.filiates.gr) 
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