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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δωρίδος Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου, του Νομικού του Προσώπου “Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού” και των σχολικών του επιτροπών (Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έτους 2017, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 145.434,48 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δωρίδος

Πρόσβαση στα έγγραφα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης,
πετρελαίου θέρμανσης και υγραερίου κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των ανωτέρω αναθέτουσων αρχών

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 145.434,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
Προβλέπεται προαίρεση 15% μετά τη χρηση της οποίας η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων θα ανέρχεται στο ποσό των

167.249,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά είτε για ένα από τα παραπάνω τμήματα είτε για περισσότερα, όχι

όμως επιλεκτικά για επιμέρους λιπαντικά.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ CPV
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1 Υγραέριο κίνησης ΔΗΜΟΥ
ΔΩΡΙΔΟΣ 09133000-0 2.940,250 3.645,910

2 ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΩΡΙΔΟΣ

09132100-4,
09134200-9,

09135100-5

77.089,400 95.590,856

3 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΝΠΔΔ
“Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού” 09135100-5 3.883,200 4.815,1680

4 Πετρέλαιο Θέρμανσης για την
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 09135100-5 9.708 12.037,920

5 Πετρέλαιο Θέρμανσης για τη
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 09135100-5 6.472 8.025,280

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

09211000-1.

CPV 2495700 -7
CPV 2008

17.193,030 21.319,350

ΑΔΑ: ΩΖ05Ω9Ζ-ΨΙΡ



Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης

Δικαιούμενοι συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει καταληκτική
ημερομηνία την Δευτέρα 20/3/2017 ΩΡΑ 14:00μ.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δωριδος, καθώς και το Νομικό του Πρόσωπο “Οργανισμός
Παιδείας και Πολιτισμου” και οι σχολικές του επιτροπές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Δωρίδος καθώς και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:17PROC005810798), και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος. Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα τηλ.26343 50023 & 2634350040

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΖ05Ω9Ζ-ΨΙΡ
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