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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Ρεθύµνου προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
µε σφραγισµένες προσφορές για την, 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΕΥΑΡ 2023» 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 ΄΄όπως 
τροποποιήθηκε από τον ν. 4872/21. Ύστερα από κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων 
ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 15 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης της 
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . 

 
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 
βάσει τιµής  για την εκτέλεση της Προµήθειας, εφόσον τα προσφερόµενα προϊόντα πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισµού . 
 
Συνολικός Προϋπολογισµός: σαράντα εννιά χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ευρώ  
(49.765,00 € ) , προ Φ.Π.Α, ( 61.708,60 € µε Φ.Π.Α. ) για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο Υπολογισµός έγινε µε τις τρέχουσες τιµές βάση 
της τιµής των καυσίµων που αναρτά το υπουργείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην 
σελίδα www.fuelprices.gr του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων. 
∆εν θα υπάρξει αναθεώρηση της προσφοράς στο διάστηµα από την υπογραφή της 
σύµβασης µέχρι την παράδοση του συνόλου των καυσίµων και την κανονική αποπληρωµή 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη αυτού του διαγωνισµού.  

 

Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΕΥΑΡ 2023 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΥΑΡ Ποσότητα (λίτρα) 

1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 64-00-1002 3.000,00 

2 09132100-4 ΒενζίνηAμόλυβδη 64-00-1002 9.000,00 

3 09134200-9 Πετρέλαιο Κίνησης 64-00-1002 13.000,00 

4 09134200-9 Πετρέλαιο 

Κίνησης(ΕΦΚ) 

64-00-1002 2.000,00 

 

για χρονικό διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ως 
αναλυτικά υπάρχουν στον Προϋπολογισµό Μελέτης .  

 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισµού .  
 





Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισµό στον οποίο συµµετέχουν. 
 
NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηµατοδοτείται από την ∆ΕΥΑΡ. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), ύστερα από τις προθεσµίες τουλάχιστον 
δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr , στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. 
από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών – υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ., ως 
408/2022 απόφαση του ∆.Σ. µε Α.∆.Α: ΨΕ∆ΙΟΡΥΧ-6Η7 . 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στον τύπο: 24/02/2023 .  

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και site ∆ΕΥΑΡ: 24/02/2023.  

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:28/02/2023 .   

Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού: 06/03/2023, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 
10:00 πµ. . 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 17/03/2023, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00 µ.µ .   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2023, ηµέρα Πέµπτη και ώρα: 
10:00 π.µ .  . 

 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα είναι διαθέσιµο στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
διαδικτυακή πλατφόρµα , µε τον  ακόλουθο Συστηµικό Αριθµό  : 183770 

 
                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΕΥΑΡ 2023» :    . 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ., Εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισµού , Μύτη Γρύντα ΤΚ 74100 , Ρέθυµνο Κρήτης (για Τεχνική Προσφορά , κ. Γ. Λιονή 
, Τηλέφωνο 28310-27777 Email: g.lionis@deyar.eu και για λοιπά Τµήµα Προµηθειών 
∆.Ε.Υ.Α.Ρ . κ. Γ. ∆ρουδάκη , Τηλ.: 28310-27777 , Φαξ: 28310-55224, 
Εmail:dgtmktj@gmail.com) . 
Οι αναλυτικοί όροι της ∆ιακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της ∆ιακήρυξης, και ο 
προϋπολογισµός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της 
∆.Ε.Υ.Α.Ρ. www.deyar.eu). 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο ή αναλογικά τους αναδόχους αν είναι 
πάνω από ένας , βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46. 
 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ΕΥΑΡ 
 
Βασίλειος Θεοδωράκης  
 
∆ηµοσιεύσεις 
 
1. Ηµερήσια Ρεθύµνου « ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ »  .  
2. Εβδοµαδιαία Ν. Ρεθύµνου « ΡΕΘΕΜΝΟΣ»  . 
 




