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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  με 

σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2020» (πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης & λιπαντικών) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΕΛΕΡ για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσής του, που προκύπτει 

από το εκδιδόμενο καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για 

την Π.Ε. Λάρισας) προϋπολογισμού 36.992,30€  μαζί με το Φ.Π.Α και για τα λιπαντικά η 

χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ ανά ομάδα, προϋπολογισμού 4.669,47 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  14/01/2020 ημέρα  Τρίτη  με ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών 09:00 π.μ. και ώρα λήξης  10:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ στο 

παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου στο Πλατύκαμπο, ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού.  

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, έδρα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ στο 

τηλέφωνο 2410971780. 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 

μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από τα 

γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ στο παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου καθώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileler.gov.gr/.  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη/τες του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί  21/01/2020 ημέρα 

Τετάρτη, 10:00 π.μ. με τους ίδιους όρους . 
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