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          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ                                                                                              Κίζζακος  5/8/2014 
ΔΗΜΟ ΚΙΑΜΟΤ   Αρ. Πρωη. 11528 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ        Αρ. Αποθ. : 154 
Σαρ. Γ/λζε : Κίζζακνο, Ν. Υαλίσλ      
Σαρ. Κώδηθαο : 73400   
Σει. :  28223  40213      
Fax :   28220 22121  

 
«ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ (πεηρειαίοσ 

ζέρκαλζες, πεηρειαίοσ θίλεζες, βελδίλες ακόισβδες) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΔΔ ΑΤΣΟΤ» 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΕ  ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  γηα ηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ 
(βελδίλε Ακόιπβδε, Πεηξέιαην Θέξκαλζεο θαη Κίλεζεο) θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ (Γεκνηηθνί Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Κηζζάκνπ, Δλληαία ρνιηθή Δπηηξνπή  Α΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
Δλληαία ρνιηθή Δπηηξνπή  Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο) ΚΑΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:  

α) γηα ηα πγξά θαύζηκα (CPV 09100000-0), ηε ρακειόηεξε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ην πξνζθεξόκελν κεγαιύηεξν πνζνζηό 
έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζην λνκό 
Υαλίσλ όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ην Σκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ θαη  

β) γηα ηα ειαηνιηπαληηθά (CPV 09211000-1) ηε ρακειόηεξε ηηκή, ηεο ελδεηθηηθήο ηηκήο  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο εληαίαο κειέηεο 
ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ. 
                                                                                                   
Η πξνκήζεηα είλαη ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 170.268,31 προ ΦΠΑ (ήηνη : 157.926,85 Δπξώ πιένλ ην ΔΙΚΑΙΧΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΗ 10% κόλο γηα ηολ ΦΟΡΕΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΙΑΜΟΤ, πνζνύ 12.341,46) .  
Δπνκέλσο ην ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 209.430,00 € 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ 23%  θαη τωρίδεηαη ζε επηά (7) Σκήκαηα αλάιογα  α) ηολ θορέα προκήζεηας,  β) ηης 
Δεκοηηθές Ελόηεηες γηα ηο Δήκο Κηζζάκοσ, σο εμήο:       

α. ΦΟΡΔΑ: Γήκνο Κηζζάκνπ: Σκήκα 1  θαη ηκήκα 2,  
β.  ΦΟΡΔΑ : Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Κηζζάκνπ: Σκήκα 3, ηκήκα 4 θαη ηκήκα 5  

γ.  ΦΟΡΔΑ: Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Κηζζάκνπ: Σκήκα 6,  

δ.  ΦΟΡΔΑ : Γεκνηηθνί Βξεθ/πηαθνί ηαζκνί Γήκνπ Κηζζάκνπ: Σκήκα 7 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά α) γηα ην 
ζύλοιο ηες παραπάλω προκήζεηας ή  β) γηα κέρος ασηής, ζύκθωλα κε ηα Σκήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά 
θαησηέξσ  ή γ) γηα κέρος ασηής, ζύκθωλα κε ηοσς Φορείς πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 ηεο δηαθήξπμεο.  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο  ζηα γραθεία ηοσ Δήκοσ Κηζζάκοσ, Δθ. Πνιεκηζηώλ 1941 αξ.1   
Κίζζακνο  Ν. Υαλίσλ (Σ.Κ. 73400), ζηηο είθνζη ελλέα  (29) Απγνύζηνπ ηνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα   10:00 π.κ. 
έσο 11:00 π.κ. (ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ). Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο ώξαο ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξώλ θαη όζεο πξνζθνξέο θαηαηεζνύλ, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ακέζσο κεηά ζα αθνινπζήζεη ε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο .                                                                                                                                    

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξίζκ 11389/8-3-93 Τπ. Απόθαζε ΔΚΠΟΣΑ, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 
(ΓΚΚ). 

Γιώζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Διιεληθή. 

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί όζνη θαηέρνπλ ηα πξνζόληα θαη πξνζθνκίζνπλ ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 6 
θαη 7 ηεο δηαθήξπμεο. 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζα είλαη ίζε κε ην 5% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο δηαθήξπμεο. 
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Κνηλό ιεμηιόγην γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο: CPV 09100000-0 θαη CPV 09211000-1. 
 
Πιεξνθνξίεο θαη ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο, δίδνληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ, νδόο Πνιεκηζηώλ 1941 αξ. 1, ηθ 
73400, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο , ηει.: 2822340213. 
 
 

      Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 
            ΓΕΧΡΓΙΟ  ΜΤΛΧΝΑΚΗ 
         


