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Δ Ε Υ Α Ρ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ 

ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: prom.deyar@gmail.com 

ΑΔΑ :  ΩΜΛΚΟΛ3Δ-ΦΣΛ                                                                                                        Ρόδος     01 /08/2016 

                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.  8458 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIΚTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για 

την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.195,00 € πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α, (306.521,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης :  

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό,  στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης στo Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για την Ομάδα Α ανά 

είδος (βενζίνη αμόλυβδη 55.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 170.000 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 

10.000 λίτρα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 242.235,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την Ομάδα Γ συνολικά (αέριο καύσιμο) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 4.960,00 € πλέον ΦΠΑ 24%). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος.  
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά  ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με 

το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 4.943,90 €,  ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση προσφοράς για επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ ή υλικά της  

ΟΜΑΔΑΣ Α, η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ των 

προσφερόμενων ΟΜΑΔΩΝ ή υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία 

Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ (κ. Παναγιώτης Γιώτας, τηλ: 22410-45318 και φαξ 22410-45329), κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης  θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ (URL) : www.deyar.gr   
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Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος 

υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

  Για την ΔΕΥΑ Ρόδου 

  

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Ν. ΤΣΙΚΚΗΣ  

Πρόεδρος Δ.Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


