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                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
           Ο  ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου  διακηρύσσει πρόχειρο  ∆ιαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης βενζίνης αµόλυβδης 
και Ελαιολιπαντικών )  για τις ανάγκες της ∆Ε. Λιτοχώρου του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ, για διάστηµα 3 µηνών µε δυνατότητα παράτασης για 3 µήνες υπό την 
προϋπόθεση της µη περαιτέρω οικονοµικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα 
και της µη υπέρβασης  των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων µε 
κύριο κριτήριο κατακύρωσης α) για  το πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης και 
της βενζίνης αµόλυβδης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τµήµα εµπορίου της 
περιφερειακής ενότητας Πιερίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 
Νοµαρχία Πιερίας) ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, και β) για τα Ελαιολιπαντικά  το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί της τιµής  του προϋπολογισµού της µελέτης. , 
προϋπολογισµού 59.974,00€ πλέον Φ.Π.Α. (Ήτοι πετρέλαιο θέρµανσης 10.000 λίτρα 
προϋπολογισµού 11.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, πετρέλαιο κίνησης 28.800 λίτρα 
προϋπολογισµού 33.984,00€ πλέον Φ.Π.Α, βενζίνη αµόλυβδη  10.000 λίτρα 
προϋπολογισµού 14.200,00€ πλέον Φ.Π.Α, Έλαιο βενζινοκινητήρων 15w-40 30 
λίτρα προϋπολογισµού 120,00€ πλέον Φ.Π.Α , Έλαιο πετρελαιοκινητήρων 20w-50 
30 λίτρα προϋπολογισµού 120,00€ πλέον Φ.Π.Α και Έλαιο υδραυλικών 
συστηµάτων τύπου 68 Τ3 HVLP 250 λίτρα προϋπολογισµού  550,00€ πλέον Φ.Π.Α 
) 
          Ο διαγωνισµός θα γίνει την ∆ευτέρα 19-8-2013  και ώρα 9.00π.µ. (λήξη 
υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. 
Νικολάου 15, ενώπιον αρµόδιας επιτροπής.    
          Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 
προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του 
προϋπολογισµού.  
          Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 1% µε ΦΠΑ επί του 
προϋπολογισµού της οµάδας των προς προµήθεια ειδών στην οποία επιθυµεί να 
συµµετέχει ο κάθε προµηθευτής κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. 
          Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆ΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο 
προµηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dion-olympos.gr 
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού 
 
          Η δαπάνη της δηµοσίευσης θα βαρύνει τον προµηθευτή.  
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