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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ  Νιγρίτα, 21-11-2022 
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΙΓΡΙΣΑ     

  Αριθ. Πρωτ.:19594  
   
   

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΑΡΙΘ. 3 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΝΙΓΡΙΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων (πετρελαίου κίνηςησ- θζρμανςησ) για τισ 
ανάγκεσ του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νιγρίτασ για το ζτοσ 2023.  

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται: 

Ι) για το τμιμα Α για τθν προμικεια πετρελαίου θζρμανςησ ςτο ποςό των εβδομιντα ενόσ χιλιάδων εξακοςίων 
δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα λεπτϊν  (71.612,90 €) χωρίσ Φ.Π.Α 24% (προχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ: ογδόντα οκτϊ χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ ( 88.800,00 € ) 

ΙΙ) για το τμιμα Β για τθν προμικεια πετρελαίου κίνηςησ για τθν λειτουργία του θλεκτροπαραγωγοφ  ηεφγουσ  
(Θ/Η) ςτο ποςό των πζντε  χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα τριϊν ευρϊ και πενιντα ενόσ  λεπτϊν  5.953,51 € 
χωρίσ Φ.Π.Α 24% (προχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: επτά χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα δφο ευρϊ 
και τριάντα πζντε λεπτϊν (  7.382,35 €  ) 

ΙΙΙ) για το τμιμα Γ για τθν προμικεια πετρελαίου κίνηςησ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων ςτο ποςό των ζντεκα 
χιλιάδων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτϊν  11.078,75 € χωρίσ Φ.Π.Α 24% (προχπολογιςμόσ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: δεκατριϊν χιλιάδων επτακοςίων τριάντα επτά ευρϊ και εξιντα πζντε λεπτϊν 
(13.737,65 € ) 

Ήτοι ςυνολική αξία ςφμβαςησ: ογδόντα οκτϊ χιλιάδων εξακοςίων ςαράντα πζντε ευρϊ και δεκαζξι λεπτϊν 
88.645,16 € χωρίσ ΦΠΑ ( προχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% εκατόν εννζα χιλιάδων 
εννιακοςίων είκοςι ευρϊ  109.920,00 €   

Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο τησ προμήθειασ, ήτοι για όλα τα 
παραπάνω τμήματα «ολική προςφορά», είτε για οριςμζνα τμήματα «μερική προςφορά», και θ κατακφρωςθ 
κα γίνει ανά τμιμα. 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΙΔΟ CPV 

 

ΛΙΣΡΑ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
(Ε ΕΤΡΩ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(Ε ΕΤΡΩ) 

Α ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ 
09135100-

5 
68.098,16 71.612,90 88.800,00 

Β 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ  

ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ  ΗΕΤΓΟΤ  
(Θ/Η) 

09134100-

8 
3.585,40 5.953,51 7.382,35 

Γ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ  

ΤΠΘΡΕΙΑΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ 
 

09134100-

8 
6.672,00 11.078,75 13.737,65 

 ΤΝΟΛΟ   88.645,16 109.920,00 
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Κριτήριο κατακφρωςησ τησ ςφμβαςησ θα είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά, βάςει μόνο τιμήσ που θα δοθεί ωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ (%), επί τησ νόμιμα 
διαμορφωμζνησ μζςησ τιμήσ λιανικήσ πϊληςησ του πετρελαίου κίνηςησ- θζρμανςησ, κατά την ημζρα 
τησ παράδοςησ, για το νομό ερρϊν όπωσ ανακοινϊνεται με ευθφνη του αρμοδίου τμήματοσ τησ 
Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ. 

Θ δαπάνθ κα καλυφκεί: 

Α) από τον προχπολογιςμό εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2023 , ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ: 25357/13-10-2022 ( 
ΑΔΑ: 66Ψ446ΜΣΛΒ-ΟΘΤ) απόφαςθ «Ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ» τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Αντεγκλθματικισ Πολιτικισ- Γεν. Δ/νςθσ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν & Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ – Διεφκυνςθ 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ – τμιμα Προχπολογιςμοφ, κρατικϊν ενιςχφςεων Πλθρωμϊν & Λοιπϊν Οικονομικϊν 
κεμάτων,  ςφμφωνα με τθν οποία ζγινε και θ κατανομι των ςχετικϊν πιςτϊςεων για τθν ζναρξθ των 
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ & κζρμανςθσ για το ζτοσ 2023. 

B) θ με αρικμό πρωτ. 25376/03-11-2022 ( ΑΔΑ: 6ΞΩΣ46ΜΣΛΒ-ΜΝΛ) βεβαίωςθ τθσ Γ.Δ.Ο.Τ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Πολιτικισ που ςχετίηεται με τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν προμήθεια 
καυςίμων κίνηςησ και θζρμανςησ για το ζτοσ 2023, ςφμφωνα με τθν παρ. 8, του άρκρου 67, του ν.4270/2014, 
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 66, του ν.4811/2021 (ΦΕΚ Α' 108). 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ και τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά από τθν 28η  
Νοεμβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 ζωσ και τθν 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr και με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) όπου αναρτικθκε θ διακιρυξθ και ζλαβε Α/Α αριθμό 177672 

τον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείσ και ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν νόμιμα τθν εμπορία ι 
διακίνθςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 19 του Ν 4412/2016 και πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ των άρκρων 73 και 77 του αυτοφ νόμου. 

Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του ΕΘΔΘ, διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 

 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ ζωσ τθν μζχρι την 12η Δεκεμβρίου 2023. 

 Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί του προχπολογιςμοφ 
τθσ προμικειασ χωρίσ ΦΠΑ. 

 Η εγγφηςη καλή εκτζλεςησ τθσ ςφμβαςθσ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί 
του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ χωρίσ ΦΠΑ 

Πλθροφορίεσ κα δίνονται κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν Διαχείριςθ του Καταςτιματοσ 
Κράτθςθσ Νιγρίτασ. 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 23220 25842 

Σαχ. Δ/νςθ  2ο Χιλ Νιγριτασ -ερρϊν, Νιγρίτα Σ.Κ.:62200 

Email: oikonomikokknigritas@gmail.com 

 
Με εντολή Τφυπουργοφ  

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ  
 

 
Οικονόμου Γεϊργιοσ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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