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Τε δηεμαγωγή Αλνηρηνύ Δηαγωληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ηελ εκέξα παξάδνζεο όπωο απηή 

νξίδεηαη από ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο ε ηνλ εθάζηνηε αξκόδην θνξέα γηα ηελ 

πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκωλ. 

Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Δξάκαο ελώπηνλ 

ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο ζηηο 11/11/2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00π.κ. θαηά 

ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία 

ηεο απνζθξάγηζεο. 

Οη πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζηελ αξκόδηα 

επηηξνπή δηαγωληζκνύ ηεο Σρνιηθήο Επηηξνπήο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δήκνπ 

Δξάκαο κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ 

θαη έωο ηηο 14:00 κ.κ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο, ή λα θαηαηεζνύλ 

απηνπξνζώπωο ή κέζω λνκίκωο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηελ εκέξα θαη έωο 

ηελ ώξα απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αθνξά ηελ πξνκήζεηα 80.000 ιίηξωλ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο κε πξνεθηηκώκελε δαπάλε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 79.704,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ε νπνία εθδίδεηαη γηα πνζό 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ε νπνία 

ζα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Σπκκεηέρωλ πνπ ππνβάιιεη ηκεκαηηθή πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο, 

πξνζθνκίδεη αληίζηνηρε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ γίλεηαη απνδεθηή αξθεί λα 

θαιύπηεη ην πνζνζηό πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ πξνϊόληωλ πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο από 

ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηα ζρεηηθά ηεύρε δεκνπξάηεζεο από 

ην Γξαθείν Παηδείαο ηνπ Δήκνπ Δξάκαο (ηει 2521350647 θ. Άγγεινο Πάλνο) 

θαηόπηλ αηηήκαηνο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (09:00 έωο 13:30). 
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