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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

       

 

                Σας στέλνουμε  την περίληψη της αριθμ. 34/2018 διακήρυξης  

διενέργειας ανοιχτού  διαγωνισμού για την προμήθεια  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του               

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΦΥΛΑΚΩΝ  στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ.), και  παρακαλούμε   για  την 

κοινοποίηση  αυτής στα μέλη σας.                   

     

                                                             

                                                                                    H Προϊσταμένη της Δ/νσης  

 

 

                                                                      Μαρίνα  Μπούκη 
 

 

 

Πίνακας διανομής 

Κατάλογος Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                          

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                      

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  ΦΥΛΑΚΩΝ  

[ Κ.Α.Υ.Φ.]            

  

            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 34/2018  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον 
Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
αρτοκλιβάνων και της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς των 
αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ. 
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 86 & 90 του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται για τα υγρά 
καύσιμα ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή 
ανακοινώνεται από  το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για την Περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έδρα της Κ.Α.Υ.Φ. 
 

Ανάλυση προϋπολογισμού προμήθειας (ενδεικτική) 
C.p.v    ΕΙΔΟΣ ΜΜ Ποσότητα ενδεικτική       Δαπάνη σε € 

09134200-9 πετρέλαιο 
κίνησης 

Λίτρα 78.000     87.887,08€  

                                     Φ.Π.Α.24%      21.092,89 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπ/νων κρατήσεων & φ.π.α 24%)        
 108.979,97   € 

 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης  από την  γεωργική χρήση έτους 2018-2019 των ΚΕΚ με  (ΑΔΑ: 
60ΛΟΩ-8ΩΣ . 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.και έχει πάρει τον α/α 66207 ΕΣΗΔΗΣ 
 
 Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής προσφορών  

       30-11-2018   ,  ημέρα   Παρασκευή  και ώρα   08:00.  
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι : 

                   23-12-2018   , ημέρα    Κυριακή        και ώρα  23:00.    
 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

                   28-12-2018  ,  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα  09.00π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr.και/


      
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που 
ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού Νόμου. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του 
επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, χωρίς καμία 

αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) επί  του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ητοι :( 1.758,00 )€ 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί  του προϋπολογισμού της προμήθειας  
προ ΦΠΑ  ήτοι:(4.394,00)€ 

 Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά   
 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το 
γραφείο προμηθειών του Ανοικτού Καταστήματος  Κεντρικής  Αποθήκης Υλικού 
Φυλακών - (Κ.Α.Υ.Φ)  επί  της  οδού Νικηφορίδη  2  στο  Κορυδαλλό ,   
Ταχ.  Κωδ:  181 10   , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δανιήλ Γεώργιος   
τηλέφωνο : 210 4964068   

fax: ({})   : 210 4972917  ,   

e-mail : promκayf@otenet.gr 
 

 

                                                                                            Η                

                                                                          Προϊσταμένη  της Δ/νσης   
                                                            
  
                                                                                                 Μαρίνα  Μπούκη 
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