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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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Πολύγυρος 28-02-2012
Αριθ. Πρωτ.: Φ6ζ /3923

Ταχ. Δ/νση

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:
1.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 10
& ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57
10564-ΑΘΗΝΑ
2.
ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΤΖΩΡΤΖ 6
10677-ΑΘΗΝΑ
3.
Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33
63100-ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
4.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΑΝΗ 4
63100- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
5.
ΘΕΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 36
632 00- Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
6.
Φ.Ε.Κ.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
104 32 –ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
e-mail

: Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
: Αναστασία Πατσιούρα
: 23713 50752
: 23710 22266
: tech@poligiros.gr

Θ Ε Μ Α : « Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης»
Σας στέλνουμε περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών και παρακαλούμε για την δημοσίευση της στην εφημερίδα σας, έως την 03-03-2012,
καθώς και την αποστολή σε μας του τιμολογίου με δύο φύλλα του τεύχους δημοσίευσης στην
εφημερίδα σας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :
1) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης α) για
τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της ΠΚΜ και
β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: α) Πετρέλαιο θέρμανσης 60.750 λίτρα β) Πετρέλαιο
κίνησης 158.320 λίτρα γ) Βενζίνη Αμόλυβδη 23.075 λίτρα δ) Βενζίνη Super 910 λίτρα ε)
Λιπαντικά 2.667 λίτρα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 309.998,62 €
χωρίς το Φ.Π.Α.
2) Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 1/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου.
3) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου
Πολυγύρου και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
4) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή
νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές υγρών καυσίμων.
5) Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 19.064,92 € και πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
6) Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται από το Δήμο Πολυγύρου, μετά
την παράδοση τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
7) Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται
από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100,
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.
8) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες &
στο τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα Αναστασία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

