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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για 
προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης  για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και 
την Κατερίνη, για τα έτη 2017 & 2018  και χρονικό διάστημα από 01/09/2017 έως 31/12/2018. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Πόλεις /Τμήματα: 

ΠΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 1  : προμήθεια καυσίμων θέρμανσης  για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη 
Κατερίνη, εκτιμώμενη ποσότητα 5.961,36 lit, συνολικής αξίας τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα  ευρώ 
(4.110,00€). 

ΠΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 2  : «προμήθεια καυσίμων θέρμανσης  για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη 
Κιλκίς, εκτιμώμενη ποσότητα 23.844,49 lit και  συνολικής αξίας δέκα έξη χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 
τέσσερα  ευρώ (16.824,00€). 

ΠΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 3  : «προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
στην πόλη Σέρρες, εκτιμώμενη ποσότητα πετρέλαιο θέρμανσης 401.940,83 lit, πετρελαίου κίνησης  
595,58 lit,  αμόλυβδης βενζίνης 3.971,44 lit  συνολικής αξίας διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες  εκατόν 
σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά(287.144,70€). 

Κριτήριο κατακύρωσης : 
Τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη νόμιμα διαμορφούμενη για 

έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας (Περιφερειακής Ενότητας Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών) τη μέρα παράδοσης του είδους η οποία 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο  τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 308.078,70€ με το Φ.Π.Α. και θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του φορέα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 18/07/2017  και ώρα 15:00:00 και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα στις 21/08/2017  και ώρα 15:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών της υποβληθείσης 
προσφοράς και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. . 
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Σελίδα 2 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες 
εκ των ομάδων / υποομάδων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον 
προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας / υποομάδας  

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική  

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τέρμα Μαγνησίας  στο τηλέφωνο 232049109 (κ. Αχ. Ευαγγελίδης 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Γραφείο Προμηθειών). Αντίγραφο της 
αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την επίσημη 
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  http://www.teicm.gr                                                                                                                

 
Ο Ασκών Καθήκοντα Προέδρου 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 
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