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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ.   2301/10-06-2022 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στη Μεσοποταμία Καστοριάς  

προκηρύσσει 

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων 

Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», προϋπολογισμού 57.165,79 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 70.885,58 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, 

που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Ύστερα από κανονική προθεσμία 

των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της 

Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και εβδομήντα εννιά λεπτά του ευρώ (57.165,79 

€), προ Φ.Π.Α, (70.885,58 € με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο 

Υπολογισμός έγινε με τις τρέχουσες τιμές βάση της τιμής των καυσίμων που αναρτά το υπουργείο ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας στην σελίδα www.fuelprices.gr του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. 

Δεν θα υπάρξει αναθεώρηση της προσφοράς στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παράδοση του 

συνόλου των καυσίμων και την κανονική αποπληρωμή σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αυτού του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών - υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως 106/2022 απόφαση του Δ.Σ. με 

Α.Δ.Α: ΩΧΛΦΟΡΘ2-ΦΑ1. 

 

 Τόπος - Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

αύξων αριθμός συστήματος: 163139 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ώρα 15.00 

 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ώρα 15.00 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ώρα 10:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος 

ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα απευθύνεται στη 

Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς (ίση του 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης) εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή τουλάχιστον 1.143,31 € για το 

σύνολο της προμήθειας.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 

 

Πέτρος Τόσκος  
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