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 «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ» 

Αριθ. Διακήρυξησ : 8055/ 1/ 438-ιγ’  

Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Λάριςασ, προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό, κάτω των ορίων, για τθν 
προμικεια καυςίμων κίνθςθσ και πετρελαίου κζρμανςθσ, για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Λάριςασ και 
των υφιςτάμενων Τπθρεςιϊν τθσ, για το οικονομικό ζτοσ 2019. Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των ενενήντα ενόσ χιλιάδων ΕΤΡΩ πεντακοςίων τριάντα Ευρώ και εξήντα τεςςάρων λεπτών (91.530,64€),  χωρίσ 
ΦΠΑ , (113.498,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ΚΑΕ 1511 (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 
07-410) και  ΚΑΕ 1512 (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 07-410), ζτουσ 2019. 
 
Ανακζτουςα Αρχι : Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Λάριςασ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Τποτομζασ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ) 
Διεφκυνςθ : Γ. Παπανδρζου 14, Λάριςα, τ.κ. 41334, κωδικόσ NUTS : EL61 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ : 2410683155  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : adlarisas@astynomia.gr 

 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η.. Αρμόδια υπάλλθλοσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν είναι θ : 

ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΤ οφία, τθλ. 2410683155, θλ. Σαχυδρομείο s.navrozidou@astynomia.gr , adlarisas@astynomia.gr και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ www.astynomia.gr. 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τζςςερα (4) τμιματα (τα ονόματα των τμθμάτων δθλϊνουν τον τόπο 

παράδοςθσ των ειδϊν, πλθν του πετρελαίου κζρμανςθσ):  

1
ο
 Σμήμα. Τφιςτάμενεσ Τπθρεςίεσ Δ.Α. Λάριςασ, είδοσ : πετρζλαιο κζρμανςθσ CPV 09135100-5, 37.382,24 ltr λίτρα, 

αξίασ 39.999,00 ευρϊ με ΦΠΑ, κωδικόσ NUTS: EL61 

2
ο
  Tμήμα. Αςτυνομικό Σμιμα Αγιάσ, είδθ : πετρζλαιο ντίηελ, CPV 09134100-8, 20.000  λίτρα, αξίασ 28.000,00 ευρϊ 

με ΦΠΑ, κωδικόσ NUTS: EL61 

3
ο
 Tμήμα. Αςτυνομικό Σμιμα Φαρςάλων, είδθ: βενηίνθ αμόλυβδθ, CPV09132100-4, 7.142,86 λίτρα, πετρζλαιο ντίηελ, 

CPV 09134100-8, 9.999,35 λίτρα, αξίασ 25.499,00 ευρϊ με ΦΠΑ, κωδικόσ NUTS: EL61 

4
ο
 Tμήμα. Αςτυνομικό Σμιμα Ελαςςόνασ, είδθ: πετρζλαιο ντίηελ, CPV 09134100-8, 14.285,71 λίτρα, αξίασ 20.000,00 

ευρϊ με ΦΠΑ, κωδικόσ NUTS: EL61 

Προςφορζσ υποβάλλονται για επιμζρουσ, ζνα ι περιςςότερα τμιματα (μερικι προςφορά) ι για το ςφνολο των 
τμθμάτων (ολικι προςφορά) τθσ διακιρυξθσ. Δεν υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε 
ζναν προςφζροντα. Οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να υποβάλουν προςφορζσ για όλα τα είδθ και τισ 
ποςότθτεσ των υγρϊν καυςίμων που περιλαμβάνει ζνα τμιμα.  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η.., ςτθν  Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ 56902/215/19.05.2017 (Β’ 1924). Καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 17 η Δεκεμβρίου 2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00. 
Για τθ ςυμμετοχι τουσ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι 
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
Ε..Η.Δ.Η..   
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Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ  πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ 
και ςυγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), ενϊ γίνονται δεκτζσ και προςφορζσ με 
αρνθτικό ποςοςτό ζκπτωςθσ μζχρι πζντε τοισ εκατό, 5%, επί τθσ διαμορφοφμενθσ μζςθσ θμεριςιασ τιμισ λιανικισ 
πϊλθςθσ των υγρϊν καυςίμων, όπωσ προςδιορίηεται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για κάκε περιφερειακι ενότθτα.  
Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων δεν μποροφν να υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ανά τμιμα. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αντιςτοιχεί ςε 1% επί τθσ ςυνολικισ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ, όλων των τμθμάτων που υποβάλλεται προςφορά. 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ και τα Παραρτιματα αυτισ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.Δ.Η.. : www.promitheus.gov.gr , όπου ζλαβε 
τον υςτθμικό Αρικμό : 68075. 
Η προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ  δθμοςιεφτθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ), 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο : www.et.diavgeia.gov.gr (πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ), επίςθσ δθμοςιεφεται και 
ςτον Ελλθνικό Σφπο ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Ο Διευκυντισ τθσ Δ.Α Λάριςασ 
Ιωάννθσ ΚΡΙΑΠΑ  
Αςτυν. Διευκυντισ 
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