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                                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ  
(ΣΕΙ) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ - 62124 ΔΡΡΔ 

ΣΖΛ.: (23210) 49141  FAX: (23210) 46556 

  

 έρρες    11 – 01 - 2018 
     Αξηζ. Πξση.: 72   

    Α\Α ΕΗΔΗ : 51860 
          Πιεξνθνξίεο : Α. Δπαγγειίδεο 

                                               

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΜΕ 

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΥΩΡΙ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΙ ΕΡΡΕ, ΣΟ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2017 & 2018 

 

Ο Πξύηαλεο ηνπ ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σν άξζξν 2, παξ. 2, πεξίπησζε γ΄, ππνπεξίπησζε. δδ΄ ηνπ Ν.4013/2011, όπσο ηζρύεη. 

2. Σν άξζξν 32, παξ. 2, πεξίπησζε α΄ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», (ΦΔΚ 

147/Α/08-08-2016). 

3. Σελ αξίζ. 348/33/07/09/2017 (ΑΓΑ:6Κ6Φ469143-ΑΟΧ) απόθαζε ηεο πγθιήηνπ  πεξί 

έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ. 

4. Σν κε αξηζ. Πξση. 2456/21-09-2017 Αίηεκα πξνο ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ  

πκβάζεσλ γηα ηελ «παξνρή ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο  δεκνζίεπζε». 

5. Σελ ππ’ αξ. 124/2017 Απόθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (κε 

αξ. πξση. ΣΔΗ 4455/04-12-2017) κε ηελ νπνία παξείρε ηελ ζύκθσλε γλώκε πξνο ην ΣΔΗ  

Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο, γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο. 

6. Σελ απόθαζε 528/51/14-12-2017, ζέκα 8ν, κε ΑΓΑ: ΧΑΔΟ469143-8ΥΒ ηεο  πγθιήηνπ 

ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

7. Σηο αξηζ. Πξση. 

- 1348/04-05-2017 (ΑΓΑ:7Ξ9Ξ469143-ΟΓΛ, ΑΓΑΜ:17REQ001713008 2017-07-18) 

- 1348/04-05-2017 (ΑΓΑ:7Ξ9Ξ469143-ΟΓΛ, ΑΓΑΜ:17REQ001712923 2017-07-18) 

- 1348/04-05-2017 (ΑΓΑ:7Ξ9Ξ469143-ΟΓΛ, ΑΓΑΜ:17REQ001712850 2017-07-18) 

-   852/07-03-2016 (ΑΓΑ:6ΛΒ469143-4ΗΜ, ΑΓΑΜ:17REQ001713288 2017-07-18) 

-   794/03-03-2016 ( ΑΓΑ:7ΣΤ0469143-0ΤΓ, ΑΓΑΜ:17REQ001713153 2017-07-18) 

-   850/07-03-2016 (ΑΓΑ:ΦΠΔ4469143-ΓΦΕ, ΑΓΑΜ:17REQ001713120 2017-07-18) 

εγθξίζεηο δέζκεπζεο πίζησζεο νηθνλνκηθώλ εηώλ 2017 & 2018 ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Ηδξύκαηνο.  Λόγο τησ ολοκλήρωςησ τησ  διαδικαςίασ μετά την 1-9-2017, το ποςό τησ προσ 
υπογραφή ςφμβαςησ θα μειωθεί ανάλογα. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ 

Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 

παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ  Ν.4412/2016, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ  

πξνκήζεηαο  «Τγξώλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο, ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2017 & 2018, 

πξνϋπνινγηζκνύ 308.078,70€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2017 

δηαθήξπμε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο). 
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Καινύκε όζνπο ελδηαθέξνληαη θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο  

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, (Η ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά αλά 

είδνο θαπζίκνπ (αλά cpv), απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, δει. ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (%) 

παξερόκελεο έθπησζεο ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε, θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 

πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα ηεο παξάδνζεο ηνπ) 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη θαησηέξσ, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ 120/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 

Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.». 

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11-01-2018  θαη εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε Δεπηέξα 22-01-2018 θαη ώξα 15:00 κ.κ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά, θαλνληθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ππνβάιινληαο όια ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. “2.4.3 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά»”, αξηζ. 3/2350/17-07-2017) Γηαθήξπμε 

Αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηεζλή ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (κε ΑΓΑΜ: 17PROC001714168 2017-

07-18), ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

εκεηώλεηαη όηη ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο,  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα ελλέα επξώ θαη δύν ιεπηώλ (4.969,02€). 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΠΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 2% 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ Δμήληα έμε επξώ θαη είθνζη ελλέα ιεπηά   (66,29 €) 

ΚΗΛΚΗ Γηαθόζηα εβδνκήληα έλα επξώ θαη ηξηάληα έμε ιεπηά  (271,36€) 

ΔΡΡΔ 

Σέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθόζηα ηξηάληα έλα επξώ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά 

(4.631,37 €) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

  

Σέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθόζηα εμήληα ελλέα  επξώ θαη δπν ιεπηώλ  

(4.969,02 €) 

 

Ζ πξνζθόκηζε όζσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

θαη Σερληθή Πξνζθνξά» απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξέπεη λα 

γίλεη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν πνπ ζα θαηαηεζεί ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έξξεο Σ.Κ. 62124 (Κηίξην Γηνίθεζεο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλώο ηα εμήο: 

α) Ζ Πεξηγξαθή «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

β) Ζ αλαζέηνπζα αξρή: ΣΔΗ Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο 

γ) Ο αξηζκόο θαη ν ηίηινο ηεο Πξόζθιεζεο σο εμήο: Ζ Αξηζ. Πξση. 60/10-01-2018 θαη Α\Α 

ΔΖΓΖ : 51860, πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα  «Τγξώλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο, ην Κηιθίο, θαη ηελ Καηεξίλε, γηα ηα έηε 2017 & 2018». 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο: Παξαζθεπή 26-01-2018 θαη ώξα 10:00 

π.κ. 
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ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε (επσλπκία, δηεύζπλζε, 

ηειέθσλν, fax) 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ή ζα θαηαηεζνύλ 

εθηόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ινγίδνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη   γηα ην ζύλνιν ησλ αλσηέξσλ πνζνηήησλ αλά πόιε. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ΠΟΛΔΧΝ 

πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε ηξείο (3). 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ηεο Πόιεο 1,2,3,  (ή 

νκάδα ΠΌΛΔΧΝ 1-2,1-3,2-3) ζε έλαλ πξνζθέξνληα  ρσξίο πξνϋπνζέζεηο 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 

«2.4.4 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά/Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ» θαζώο θαη ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο VIΗ «ππόδεηγκα 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαθήξπμεο 3/2017, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 26-01-2018, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ. κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ. Αξρηθά ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ απνζθξαγίδεη ηνπο ειεθηξνληθνύο (ππό)θαθέινπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό πνπ ην απνζηέιιεη ζηε ύγθιεην  ηνπ ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα έγθξηζε. ε επόκελν ζηάδην, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, γηα όζεο 

πξνζθνξέο θξηζνύλ παξαδεθηέο, πξνρσξά ζην άλνηγκα ησλ ειεθηξνληθώλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

πξνζθνξώλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηε ύγθιεην ηνπ ΣΔΗ γηα 

έγθξηζε. ηελ ζπλέρεηα ε ύγθιεηνο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ ππνβνιή λέσλ βειηησκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη λα πξνζθύγεη ζε επόκελν ή επόκελνπο γύξνπο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Οη λέεο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη επίζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ζε εκεξνκελία ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα, 

κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ νπνίσλ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθό, ην νπνίν 

απνζηέιιεη ζηε ύγθιεην  ηνπ ΣΔΗ γηα έγθξηζε. Όηαλ νη πξνζθνξέο ζεσξεζνύλ ζπκθέξνπζεο 

ζα γίλεη από ηε ύγθιεην ηειηθή αλάδεημε ησλ αλαδόρσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

Ζ παξνύζα Πξόζθιεζε, καδί κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκά ηεο θαζώο θαη ε αξηζ. 

3/2016 (2350/17-07-2017) δηαθήξπμε (πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο), ζα αλαξηεζεί ζην Δ.Ζ.ΓΖ.. κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο www.teicm.gr. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε δίλνληαη από ην 

Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηώζεσλ, Πξνκεζεηώλ & Πεξηνπζίαο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο Σέξκα Μαγλεζίαο έξξεο Σ.Κ. 62124 θαη ζην ηει. 2321049109 Κνο Δπαγγειίδεο 

Αρηιιέαο 

 

                                                                                                                                 Ο Πξύηαλεο 

ΣΟΤ ΣΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

 

       ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γ. ΥΑΑΠΖ 
Καζεγεηήο  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑ 1 Κατανομι των υπό προμικεια Καυςίμων – ενδεικτικζσ Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζύγθξηζε ησλ Πξνζθνξώλ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ  2017 ΑΝΑ ΠΟΛΗ  

Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε LT  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ME ΦΠΑ  ΕΣΟΤ  2017 

 

1. 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 0,568       148.866,97    84.556,44 € 104.849,99   

 

2. 
πετρζλαιο κίνθςθσ 
(CPV09134200-9) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 0,771              198,53    153,07 € 189,81   

 

3. 
βενηίνθ αμόλυβδθ 
(CPV09132100-4) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 1,047              695,00    727,67 € 902,30   

 
ΤΝΟΛΟ 105.942,10   

 Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ  ΦΠΑ  ΕΣΟΤ 2017 

 

1. 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΚΙΛΚΙ) 0,569         11.922,45    6.783,87 € 8.412,00   

 
ΤΝΟΛΟ 8.412,00   

 

          
        Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ  ΦΠΑ  ΕΣΟΤ 2017 

 
1. 

πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα 

ΣΕΙ ΚΜ. 
(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 0,556           2.980,68    1.657,26 € 2.055,00   

 ΤΝΟΛΟ 2.055,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2017  116.409,10   
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ  2018 ΑΝΑ ΠΟΛΗ                  

Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

EΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε LT  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ME ΦΠΑ  ΕΣΟΤ  2017 

 

1. 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 0,568      253.073,86    143.745,95 € 178.244,98   

 

2. 
πετρζλαιο κίνθςθσ 
(CPV09134200-9) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 0,771            397,05    306,13 € 379,60   

 

3. 
βενηίνθ αμόλυβδθ 
(CPV09132100-4) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΕΡΡΕ) 1,047         1.985,72    2.079,05 € 2.578,02   

 
ΤΝΟΛΟ 181.202,60   

 Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ  ΕΣΟΤ 2017 

 

1. 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα ΣΕΙ ΚΜ. (ΚΙΛΚΙ) 0,569       11.922,45    6.783,87 € 8.412,00   

 
ΤΝΟΛΟ 8.412,00   

 

                  Α/Α Περιγραφή είδουσ Μ.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ   ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  
ΕΣΟΤ 2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ  ΦΠΑ  ΕΣΟΤ 2018 

 

1. 
πετρζλαιο κζρμανςθσ 
(CPV09135100-5) Λίτρα 

ΣΕΙ ΚΜ. 
(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 0,556         2.980,68    1.657,26 € 2.055,00   

 
ΤΝΟΛΟ 2055,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2018 191.669,60   

  
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)  ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ  ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΓΙΑ 
ΣΑ ΕΣΗ 2017 &  2018 ΑΝΑ ΠΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ 

Α/Α ΠΟΛΗ/ΣΜΗΜΑ 2017 2018 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.055,00 € 2.055,00 € 4.110,00€ 

2. ΚΙΛΚΙΣ 8.412,00 € 8.412,00 € 16.824,00€ 

3. ΣΕΡΡΕΣ 105.942,10 € 181.202,60 € 287.144,70€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΣΟ 116.409,10 € 191.669,60 € 308.078,70€ 

 

Οι παραπάνω ποςότθτεσ δεν είναι δεςμευτικζσ για το ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ωσ προσ τθ ςυνολικι τουσ απορρόφθςθ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. 
Οι προδιαγραφζσ των καυςίμων (φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά)  κακορίηονται  από τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ,  κακώσ  και τισ  αποφάςεισ του ΓΧ του Κράτουσ και κα 
πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με αυτών των Διυλιςτθρίων. 
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