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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Ννκνύ
Ηξαθιείνπ
Διακηρύζζει

όηι,

1. Δθηίζεηαη ζε Αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγωληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, ζύκθωλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ α) θαπζίκωλ κε θξηηήξην
θαηαθύξωζεο ηελ ταμηλόηερη ηιμή, ζε ποζοζηά έκπηωζης επί ηοις
εκαηό (%) επί ηης μέζης λιανικής ηιμής ηοσ είδοσς θαηά ηελ εκέξα
παξάδνζεο ε νπνία δηαπηζηώλεηαη από ηα ηζρύνληα δειηία πηζηνπνίεζεο
ηηκώλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ ηνπ Ννκνύ θαη β) ιηπαληηθώλ κε θξηηήξην
ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά θαηεγνξία γηα ηελ «προμήθεια κασζίμων
και λιπανηικών για ηην κίνηζη όλων ηων ασηοκινήηων και
μητανημάηων ηοσ Δήμοσ Υερζονήζοσ». Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε
ηεο πξνκήζεηαο είλαη :
Καπζίκωλ 303.221,00 € κε ΦΠΑ 23%
Ληπαληηθώλ 49.630,00 € κε ΦΠΑ 23% θαη πξνέξρεηαη από
ΕΟΔΑ.
2. Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη ηελ 26η ηοσ μήνα Ιοσλίοσ ηοσ έηοσς 2011,
εκέξα Σρίηη θαη από ώξα 11 (έλαξμε) κέρξη 11.30 (ιήμε παξάδνζεο
ηωλ πξνζθνξώλ) ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζηηο Γνύξλεο ελώπηνλ ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο ΔΚΠΟΣΑ.
3. Δικαίωμα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό έρνπλ, όια ηα θπζηθά θαη
λνκηθά πξόζωπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ (πνπ
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά), πνπ αζθνύλ λόκηκα δξαζηεξηόηεηα
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ ζηελ Διιάδα ή ζηελ
αιινδαπή κε ηδία παξνπζία ή κε εθπξόζωπό ηνπο ή κε ηελ θαζ’
νηνδήπνηε ηξόπν έγθαηξε απνζηνιή ηεο πξνζθνξάο. ηελ ηειεπηαία
πεξίπηωζε ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί από ηελ ππεξεζία ηελ
προηγούμενη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Κάζε πξνζθνξά πνπ
ζα είλαη ζε ειιεληθή γιώζζα δηαθνξεηηθά ζα απνθιείεηαη, ζα
ζπλνδεύεηαη ππνρξεωηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρωξίο ην ΦΠΑ ήηνη 2.020,00 € για ηην
πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ και 12.326,00 για ηην προμήθεια κασζίμων. Η
εγγύεζε απηή ζα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο,

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγωληζκνύ, ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη ζα εθδνζεί από
πηζηωηηθό ίδξπκα ή άιιν λνκηθό πξόζωπν πνπ έρεη θαηά λόκν ην
δηθαίωκα απηό θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα.
4. Υρόνος παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε έλα έηνο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο δύν
επηπιένλ κελώλ αιιά κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ν ηξόπνο παξάδνζεο ζα
είλαη ή ε κάληξα ηνπ Γήκνπ ή πξαηήξην εληόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ.
5. Πληροθορίες θαη ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη δηαθήξπμεο
δίλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, Διεπζεξίαο 50 Ληκάλη Υεξζνλήζνπ
ΣΚ 70014 ηει. 2813 – 404645 (αξκόδηνο ππάιιεινο Μαλδαιάθε
Καηεξίλα).
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