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Αλαθνηλώλνπκε όηη ε Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο – Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Καζηνξηάο δηελεξγεί Επαλαιεπηηθό 

Ηιεθηξνληθό Σαθηηθό Αλνηθηό Δηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηώλ πεηξειαηνεηδώλ, 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο γηα ην έηνο 2017 κε αξηζκό Δηαθήξπμεο 8/2016. 

Πποϋπολογιζμόρ: 141.733,98€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη 175.750,14€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.(ηαθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο). 

Αναθέηοςζα Απσή : Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο- Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Καζηνξηάο, 

Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ  

Σαρ. Δ/λζε: Δηνηθεηεξίνπ, Καζηνξηά 

Σειέθσλν: 2467350279, FAX: 2467350353 

E−mail: d_oikonomikon@kastoria.gr  

Website: www.kastoria.gr 

Απιθμόρ πποκήπςξηρ:8/2016 

Είδορ διαγυνιζμού – Διαδικαζία – Κπιηήπιο καηακύπυζηρ: Η αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη κέζσ δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθνύ ηαθηηθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε 

έθπησζε επί ηνηο % επί ηεο λόκηκα δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα 

παξάδνζήο ηνπ ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014 κε ην νπνίν πξνβιέπεηαη όηη ην αλσηέξσ πνζνζηό 

κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%, νπόηε ν πξνζθέξσλ απηήλ θξίλεηαη θαη «Μεηνδόηεο» 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Διάπκεια ζύμβαζηρ: Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα 

ηέζζεξηο (4) κήλεο (ή παξαπάλσ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο). 

Διάθεζη ηυν εγγπάθυν ζηοισείυν ηος διαγυνιζμού: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα ηεύρε ηεο 

αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο, Πεξηθέξεηα Δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο: Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, Σαρ. Δ/λζε: Δηνηθεηήξην, Σ.Κ: 52100, Καζηνξηά, Σειέθσλν: 

2467350279,  FAX: 2467350353 θαζώο επίζεο θαη από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.kastoria.gr . 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ππνςεθίνπο αλαδόρνπο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε  

Δηαθήξπμε από ηηο 16 Δεθεκβξίνπ 2016  εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 κ.κ. 

Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Oη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ππνςεθίνπο αλαδόρνπο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Ε..Η.ΔΗ.  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε  

Δηαθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2016  εκέξα Δεπηέξα  θαη ώξα 15:00 κ.κ. 

Σόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών/ Διαδικηςακόρ Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπάρ: Η δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Ε..Η.ΔΗ. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών:  13 Ιαλνπαξίνπ 2016, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 9:00 π.κ. ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ Ε..Η.Δ.Η.. 

Δικαίυμα ςμμεηοσήρ: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, Ννκηθά Πξόζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί, Ελώζεηο Πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά κε αληηθείκελν 

δξαζηεξηόηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ.   

Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ: Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεύεηαη από Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζό ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ζε ΕΤΡΩ 

(€) πνζνζηό 2% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ επί ηηρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ αθποιζηικά για ηα 

μέπη πος αθοπά η πποζθοπά.  
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Ιζσύρ ηυν πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από 

ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Νομοθεηική κάλςτη ηηρ ζύμβαζηρ ανάθεζηρ: Η ζύκβαζε ζα θαιύπηεηαη από ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηηο 

Δεκόζηεο πκβάζεηο πεξί παξνρήο Τπεξεζηώλ θαη Αγαζώλ. 

Πληποθοπίερ:  Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηε αξκόδηα ππεξεζία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο, Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλία, Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ ζηα ηειέθσλα: 

2467350279, fax: 2467350353 e-mail: d_oikonomikon@kastoria.gr   

 

Η παξνύζα δεκνζίεπζε ζηνλ ειιεληθό ηύπν βαξύλεη ηνλ ηειηθό αλάδνρν . 

 

 

 

             Ο Ανηιπεπιθεπειάπσηρ Καζηοπιάρ                         Ο Πεπιθεπειάπσηρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ      

                                                    

                                                  

                   υηήπιορ Αδαμόποςλορ                                                Θεόδυπορ  Καπςπίδηρ  
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