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∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016
Ο ∆ήµαρχος Φαρκαδόνας διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής
λιανικής έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την προµήθεια
µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρµανσης,
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης κ λιπαντικών) για τις ανάγκες του ∆ήµου
Φαρκαδόνας, του Ν.Π.Ι.∆. ΚΟΙ.∆Ε.ΦΑ, του Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ, του Ν.Π.Ι.∆. ∆ΕΥΑΦ και των
Σχολικών Επιτροπών (Α'/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή και Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή),
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 254.281,40€ µε ΦΠΑ (206.732,85€ χωρίς
ΦΠΑ) για τα παρακάτω είδη:
• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
• ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr/
του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 31 Μαρτίου έτους 2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα την 7/4/2016 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
2. Όλα τα νοµικά πρόσωπα.
3. Συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα ως το
αντικείµενο του διαγωνισµού.
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προµηθευτών
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/ ).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό για το σύνολο της
προµήθειας ή για µέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού της
προµήθειας εκτός Φ.Π.Α.. ή για κάθε οµάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Θα παρέχεται ελεύθερη. άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρκαδόνας www.farkadona.gr και
στην ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/ .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
τηλ.2433350024 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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