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Ο Δήμος Δωρίδος ∆ιακηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις 

ανάγκες του ∆ήµου, του Νοµικού του Προσώπου “Οργανισµός Παιδείας και Πολιτισµού” και των σχολικών του επιτροπών (Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) έτους 2018, προϋπολογισµού µε προαίρεση και ΦΠΑ 208.652,13 ευρώ.  Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ωρίδος  

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

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΟΜΑ∆Α ΤΙΤΛΟΣ CPV 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

(€) 

1 
Υγραέριο κίνησης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ 

09133000-0 3.358,25 4.164,23 

2 
ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ 

09132100-4, 
09134200-9, 
09135100-5 

105.500,00 130.820,00 

3 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης ΝΠ∆∆ 

“Οργανισµός 
Παιδείας και 
Πολιτισµού” 

09135100-5 4.017,60 4.981,82 

4 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης για την 

Πρωτοβάθµια 
Σχολική Επιτροπή 

09135100-5 10.044,00 12.454,56 

5 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης για τη 

∆ευτεροβάθµια 
Σχολική Επιτροπή 

09135100-5 6.696,00 8.303,04 

6 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΩΡΙ∆ΟΣ 

09211000-1.  
CPV 2495700 -7 

CPV 2008 

16.129,03 20.000,00 

Η εκτιµώµενη αξία του συνόλου των συµβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 180.723,65 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %  

Προβλέπεται προαίρεση 15% µετά τη χρήση της οποίας η εκτιµώµενη αξία του συνόλου των συµβάσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 

208.652.13€ 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. 



Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας: Ένα έτος από την υπογραφή της Σύµβασης  

∆ικαιούµενοι 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.∆Η.Σ έχει καταληκτική 

ηµεροµηνία το Σάββατο,  03/03/2018,  ΩΡΑ 14:00µ.µ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστηµα 12 µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Φορείς χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ωριδος, 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 ∆ήµου ∆ωρίδος καθώς και στο πρόγραµµα ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 18PROC002650926), και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ωρίδος. Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα τηλ.26343 50023 & 2634350040 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 


