ΛΙΤΟΧΩΡΟ 07-10-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 31679

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου διακηρύσσει ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές για την «Προµήθεια Υγρών καυσίµων για τον ∆ήµο ∆ίου Ολύµπου και
των Νοµικών του Προσώπων», για διάστηµα έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2013 µε
δυνατότητα παράτασης για 2 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. Ο
προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των
190.327,00ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) (Ήτοι
πετρέλαιο θέρµανσης 162.000 λίτρα προϋπολογισµού 171.720,00€ πλέον Φ.Π.Α, πετρέλαιο
κίνησης 10.000 λίτρα προϋπολογισµού 12.100,00€ πλέον Φ.Π.Α, βενζίνη αµόλυβδη 3.000
λίτρα προϋπολογισµού 4.260,00€ πλέον Φ.Π.Α, Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου
SAE 20W-50 220 λίτρα προϋπολογισµού 880,00€ πλέον Φ.Π.Α , Υδραυλικά Λάδια τύπου
(ISO) 68 220 λίτρα προϋπολογισµού 880,00€ πλέον Φ.Π.Α., Γράσο συνθετικό NLGI2 20
κιλά
προϋπολογισµού
400,00€ πλέον Φ.Π.Α και
Υγρά ψυγείου 60 λίτρα
προϋπολογισµού 87,00€ πλέον Φ.Π.Α)
Ο διαγωνισµός θα γίνει την Τετάρτη 30-10-2013 και ώρα 9.30π.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 για
το σύνολο των προς προµήθεια ειδών κάθε οµάδας είτε σε µία ή σε περισσότερες οµάδες
όπως αυτές ορίζονται στην 34/2013 µελέτη. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται
µόνο εντός των ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε 5%
επί του προϋπολογισµού 234.102,21€, ήτοι 11.705,11 € για το σύνολο της προµήθειας ή
1.760,13€ για την 1Η οµάδα , 977,85€ για την 2Η οµάδα , 2.477,22€ για την 3Η οµάδα
,977,85€ για την 4Η οµάδα ,1.173,42€ για την 5Η οµάδα , 912,66€ για την 6Η οµάδα ,
1.470,28€ για την 7Η οµάδα και 1.955,70€ για την 8Η οµάδα, 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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