
 

                                           

                            

                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  Κιλκίς 2 ∆εκεµβρίου 2016 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                             Αρ.Πρωτ. οικ:497837/5461 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                                                             
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Π.Κ.Μ., κατόπιν της αρ.2138/2016 (Α∆Α:Ω6∆Υ7ΛΛ-ΖΝ6) 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει: Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό 
∆ιαγωνισµό  προµήθειας υγρών καυσίµων ( Βενζίνης Αµόλυβδης, Πετρελαίου Κίνησης και Πετρελαίου 
Θέρµανσης)  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, για 
το διάστηµα από υπογραφής της σύµβασης και έως 30-06-2017, µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή (το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νοµίµως 
διαµορφωµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους). Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 
76.610,70 € (χωρίς τον ΦΠΑ 24%) και θα χρηµατοδοτηθεί  από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 και 2017 της ΠΕ Κιλκίς . 
 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 
 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/12/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7:00 π.µ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 23/01/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:59 µ.µ. 
Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των τµηµάτων ή για ένα ή περισσότερα τµήµατα του 
διαγωνισµού, για το σύνολο όµως των ειδών που περιλαµβάνει  κάθε τµήµα.  
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό  1% των υπό προµήθεια ειδών για τα 
οποία θα καταθέσουν προσφορά οι υποψήφιοι.  
 
 
Τόπος παράδοσης είναι οι έδρες  των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς, των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς  
και τα πρατήρια των  προµηθευτών. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι 180 
ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ.: 2341350157, ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://kilkis.pkm.gov.gr 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Η Πρόεδρος της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
 

     ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΑΔΑ: Ω5ΘΛ7ΛΛ-Υ50
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