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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

             Ο  ∆ήµαρχος Στυλίδας προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρµανσης για την περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2014, µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: 1) Για τα καύσιµα, αυτό της χαµηλότερης 
τιµής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά τιµή 
λιανικής πώλησης του είδους τη µέρα της παράδοσής του) και 2) Για τα λιπαντικά  η χαµηλότερη 
τιµή που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την κατά είδος προβλεπόµενη ενδεικτική τιµή της 
τεχνικής έκθεσης – προϋπολογισµού της προµήθειας. 
             Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας είναι 232.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Από την παραπάνω συνολική δαπάνη της προµήθειας, ποσό 209.500,00 €  µε Φ.Π.Α. αφορά 
την δαπάνη των υγρών καυσίµων και πετρελαίου θέρµανσης και  ποσό 22.500,00 €  µε Φ.Π.Α. 
αφορά την δαπάνη των λιπαντικών.  
             Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας  Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του 
∆ήµου Στυλίδας την  19η Νοεµβρίου του έτους 2013,  ηµέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ.  (έναρξη) 
έως 11:00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Στυλίδας. 
 Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, όπως 
προβλέπεται από την διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγµένες απαραίτητα στην 
Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφο. 
             Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κριθεί άγονος ή ασύµφορος, θα επαναληφθεί την 26η 
Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη  και από ώρα 10:30 π.µ.  έως ώρα 11:00 π.µ.  (ώρα λήξης 
παράδοσης των προσφορών) στον ίδιο τόπο. 
            Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης µε Φ.Π.Α.  και ορίζεται για τα 
καύσιµα  στο ποσό των  10.475,00 € ,  για τα λιπαντικά στο ποσό των 1.125,00 € και συνολικά για 
τα καύσιµα και τα  λιπαντικά στο ποσό των 11.600,00 €.    
 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και 
ενώσεις προµηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά ) που ασκούν νόµιµα δραστηριότητα 
σχετικά µε το αντικείµενο  του διαγωνισµού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή µε ιδία παρουσία ή µε 
εκπρόσωπό τους, κάτοχοι Άδειας Εµπορίας Αργού Πετρελαίου (άρθρο 6 Ν.3054/2002 Οργάνωση 
αγοράς πετρελαιοειδών και οι νόµιµοι αντιπρόσωποι τους.  
 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη  παρέχονται καθηµερινά κατά τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας (τηλ. 22383-50117). 
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