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Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού άνω των ορίων µε τίτλο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑ Ν.Π.∆.∆.» 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό άνω των ορίων µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήρια 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιµα και τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά και 
τα στερεά καύσιµα και τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
Ν.Π.∆.∆.» ,όπως περιγράφονται στην 6/2019 µελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 301.000,00 ευρώ, 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
     Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες 
σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση  στο τεύχος του 
παρόντος διαγωνισµού και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
     Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 03-01-20120 ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 17:00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 10-01-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο 
σύστηµα. 
      Υποβολή στον ∆ήµο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη µορφή από τους συµµετέχοντες, έως την 
Τετάρτη 15-01-2020 και ώρα 14:00. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και αποσφράγισης των 
προσφορών 16-01-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00. 
     Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό 
τεύχος της διακήρυξης µε αρ. πρωτ. 15021/03-12-2019, όπως αυτά ορίζονται από τη Νοµοθεσία και τα Π.∆. 
για αυτή την κατηγορία των διαγωνισµών και ιδιαίτερα εγγύηση συµµετοχής 1% για το σύνολο των οµάδων. 
        
     Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τον αρµόδιο 
υπάλληλο κο Λιάρτη Βασίλειο,  ∆ιεύθυνση Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 Αταλάντη Τηλέφωνο 2233022374. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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