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Ο Πρόεδρος  
της  

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας  
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

(πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης) με κριτήριο κατακύρωσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης 

όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για 

την προμήθεια υγρών καυσίμων. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής στις 03/12/2012 ημέρα  Δεύτερα ώρα 10:00π.μ. κατά την 

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της 

αποσφράγισης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά στην 

αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δράμας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα έως τις 14:00 μ.μ  της 

αποσφράγισης των προσφορών, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αφορά την προμήθεια 400.000 λίτρων πετρελαίου 

θέρμανσης και 2000 λίτρων πετρελαίου κίνησης με προεκτιμώμενη δαπάνη που 

ανέρχεται στο ποσό των 603.000,00€  πλέον  ΦΠΑ . 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, η οποία 

θα ισχύει για τουλάχιστον 30 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Συμμετέχων που υποβάλλει τμηματική προσφορά για μέρος της προμήθειας, 

προσκομίζει αντίστοιχη εγγύηση συμμετοχής που γίνεται αποδεκτή αρκεί να 

καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που 

προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από 

το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Δράμας κατόπιν αιτήματος κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30). Πληροφορίες Άγγελος Πάνος  

Τηλ +30   2521350647 

Ο πρόεδρος 

Μπέσσας Θεόδωρος  


