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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Διδυμοτείχου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» και με κριτήριο κατακύρωσης:
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
για τον Ν. Έβρου
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του 17.899,46 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής είδη:
βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 13.400,00 ΛΙΤΡΑ
Ταξινόμηση κατά CPV : 09000000 -3
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 17 / 5 /2016
και ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 5 / 6 /2016 και ώρα
15:00 μ.μ . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται
σε ποσοστό 1% της αξίας του προϋπολογισμού της προμήθειας ( μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 23%)
Ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί είναι :
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ.: 145,52 €
(εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)

Η σύμβαση του Δήμου αφορά και τα δύο έτη 2016 & 2017 και η ισχύς της ορίζεται
από την υπογραφή τους έως και 31/12/2017.
Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάσεων.
Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της
διακήρυξης του διαγωνισμού.
Η παρούσα διακήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 15/4/2016.
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Διδυμοτείχου στην διεύθυνση Β.Γεωργίου & Ορφέως 1, τηλ.
2553350662/50663 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά
τεύχη α) από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών, διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, από την ιστοσελίδα του Δήμου Διδυμοτείχου www.didymoteicho.gr.
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