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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
Ο  Γ ή μ α ρ τ ο ς   ο σ υ λ ί ο σ  

 
 Πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ «Προμήθεια Κασσίμων 

κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 2011» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο 

πώιεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο ζην λνκό Έβξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

41-45 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) όζνλ αθνξά ηα θαύζηκα θαη ηε ρακειόηεξε 

απόιπηε ηηκή γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ησλ ιηπαληηθώλ 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 358.108,90 € (κε Φ.Π.Α 23%) θαη 

ππάξρεη εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2011 από 

ηδίνπο πόξνπο. 

Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ππνβάιινληαο 

πξνζθνξά ζε κία ή ζε πεξηζζόηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ είηε αλά δεκνηηθή ελόηεηα παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ είηε γηα όιεο ηηο 

δεκνηηθέο ελόηεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα ζα γίλεηαη κόλν εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο θάζε δεκνηηθήο ελόηεηαο όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 02 Ιοσνίοσ 2011 ημέρα Πέμπτη θαη ώξα 

έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 11.00 θαη ώξα ιήμεο ε 11:30, ζηα γξαθεία 

ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο νπθιίνπ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. 

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαζώο θαη ζπλεηαηξηζκνί ή ελώζεηο πξνκεζεπηώλ (πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά), παξέρνληεο ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο, θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν 

νπθιίνπ, λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ηνλ 

ηίηιν θαη ην πνζό ηεο πξνκήζεηαο. Δπεηδή επηηξέπεηαη ε κεξηθή πξνζθνξά εηδώλ, γίλεηαη 

δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγύεζε δελ θαιύπηεη ην πξνβιεπόκελν 

πνζνζηό ηεο αμίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ, αξθεί απηή λα θαιύπηεη ην πνζνζηό πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ επηκέξνπο είδνπο. Η θαηαθύξσζε δε πεξηνξίδεηαη ζηα είδε πνπ 

θαιύπηνληαη από ηελ πξνζθνκηζζείζα εγγύεζε. 

Πιεξνθνξίεο θαη ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη δηαθήξπμεο, δίλνληαη ζηα 

γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (νπθιί Βαζ. Γεσξγίνπ 180 

ΣΚ.68400) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.soufli.gr  (πιεξνθνξίεο ηδεξά Μαξία 

ηει. 2554 350 131).         
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