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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές για την  Προμήθεια καυσίμων έτους 2016 για τις ανάγκες
του Δήμου Πολυγύρου, των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα
παράδοσης του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Πολυγύρου.

Η  προμήθεια  αφορά  στα  παρακάτω  είδη:  α)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  (CPV
09135100-5) 427.730 λίτρα, β)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134200-9) 386.500 λίτρα,
γ)ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) 70.500 λίτρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
2/2016  μελέτη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνολικού
προϋπολογισμού 654.272,92€ χωρίς το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των
οικονομικών ετών 2016-2017  του ∆ήµου Πολυγύρου, των νομικών του προσώπων και των
σχολικών επιτροπών.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 24502)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30/06/2016 και ώρα 23:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των  6.542,73€
ήτοι 1% επί της  προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα
ΦΠΑ για τα προσφερόμενα είδη. 
Όλα τα  στοιχεία  της  μελέτης  με  αριθμό  2/2016  είναι  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του
∆ήµου: www.polygyros.gr.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20/05/2016. 
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες & στο τηλέφωνο 2371350753 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη.
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