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Ο Πρόεδρος  
της  

Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας  
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων 

(πετρελαίου θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης ) 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 ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας ενώπιον 

της αρµόδιας Επιτροπής στις 06/02/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.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 ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας 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 300.000 λίτρων πετρελαίου 

θέρµανσης και 2.000 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης µε προεκτιµώµενη δαπάνη που 

ανέρχεται στο ποσό των 363.400,00€ 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 ∆ήµου ∆ράµας κατόπιν αιτήµατος κατά τις εργάσιµες 

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

Τηλ: +30   2521350647 

Ο πρόεδρος 

Μυστακίδης Ιωάννης  

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩ9Μ-Σ2Ω


