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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2017 ΣΟΤ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40.000 
ΛΙΣΡΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 32.000€ ΜΗ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΑΛΜ 
ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΒΙΠΕΘ ΙΝΔΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΕΤΠ 
 
Το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ προκθρφςςει  ςυνοπτικό  πρόχειρο διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου,  προμικειασ 40.000 λίτρων πετρελαίου κζρμανςθσ, ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ τριάντα δφο  χιλιάδων ευρϊ (32.000,00 €) μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Π.Α 24%, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ ςυνολικά τιμι ςε ευρϊ, ιτοι το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά 
μζςθσ χονδρικισ τιμισ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται από τθν Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. Η τιμι κα προκφπτει μεταξφ τθσ ανϊτερθσ και κατϊτερθσ χονδρικισ 
τιμισ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτοφ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κζρμανςθσ 
των κτιρίων  τθσ  ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΠ ςτθ ΒΙΠΕ Σίνδου Θεςςαλονίκθσ ΟΤ-45. 
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ υποχρεοφται όμωσ ο ανάδοχοσ να προςκομίςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ πρίν ι κατά τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Κωδ 64 του Τακτικοφ Προχπολογιςμοφ, οικονομικοφ 
ζτουσ 2017  του ΕΣΥΠ. 
 Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 
α. Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά 
β. Συνεταιριςμοί 
γ. Ενϊςεισ – Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά που 
αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων.  

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι τθν 20/03/2017, θμζρα Δευτζρα 
και ϊρα 15.00  ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ του ΕΣΥΠ κτιριο ΟΤ 45 ςτθ 
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΤΚ 57022, υπόψθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
Διαγωνιςμοφ (ΕΔΑΔ) με απόδειξθ παραλαβισ. 
Η διακιρυξθ ζχει αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΥΠ,   ςτο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτο Κεντρικό Μθτρϊο Δθμόςιων Συμβάςεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν αντίγραφα διακθρφξεων από τθν ΑΛΜ 

Μετρολογίασ ςτθ ΒΙΠΕ Σίνδου ΟΤ 45 κακθμερινά από 11:00 – 14:00 και 

πλθροφορίεσ από τθν Οικονομικι Δ/νςθ  τθσ ΑΛΜ Μετρολογίασ κα Μπάκα ( τηλ: 

2310 569999, fax:2310569996 και Ε-mail: domna@eim.gr   
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