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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό,  ανοικτό,  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες

προσφορές, σύμφωνα με την υπ’αρ.  1279/2015 διακήρυξη του Δημάρχου και με την από  30-

3-2015   μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,   για  την  προμήθεια  καυσίμων  και

λιπαντικών   για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θηβαίων,  της  Δημοτικής

Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θήβας  (ΔΕΥΑΘ),  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς

Επιχείρησης  Θήβας  (ΔΗΚΕΘ)  του  Δημοτικού  Οργανισμού  Θήβας  (ΔΟΘ)  ,  της

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων , για χρονικό

διάστημα  ενός (1) έτους.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα

εφτά χιλιάδες, εφτακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (497.780,24 €) συν ΦΠΑ

23%, σύνολο 612.269,70 €.

Τα  CPV της  προμήθειας  είναι:  09134200-9  πετρέλαιο  κίνησης,   09132100-4

αμόλυβδη  βενζίνη,  09135100-5  πετρέλαιο  θέρμανσης,  09211000-1  λιπαντικά  έλαια  &

λιπαντικά μέσα 09211100-1.  

 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο

ποσοστό  παρεχόμενης  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό   στη  νόμιμα  διαμορφωμένη  μέση  τιμή

λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του στο Δήμο Θηβαίων και τα

Νομικά Πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται  για την περιοχή μας από το Παρατηρητήριο Τιμών

Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  ή  τον  αρμόδιο

φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , για δε τα λιπαντικά η

χαμηλότερη τιμή προσφοράς .

 Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ηλεκτρονικά  στη  Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-

10-2015 και καταληκτική ημερομηνία η 02-11-2015   και ώρα 15.00 . 

http://www.promitheuw.gov.gr/


Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής

για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των ειδών για τα οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων.

Το  σύνολο  των  τευχών  του  διαγωνισμού  θα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην

ιστοσελίδα  του  Δήμου   www  .  thiva  .  gr όπου  παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης

πρόσβαση.

 Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, οδός Κύπρου 3, Τ.Κ.

32200, Θήβα τηλ. 2262 350 618 κ.  Σ. Χαριζάνη.

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ        
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