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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Σ ο υ φ λ ί ο υ  
 

 Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων 
κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2013», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την 
ημέρα παράδοσης στο νομό Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όσον αφορά τα καύσιμα και τη χαμηλότερη απόλυτη τιμή για κάθε μονάδα μέτρησης 
των λιπαντικών 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 245.803,20 € (με Φ.Π.Α 
23%)  

Ο οποίος αναλύεται στις παρακάτω ομάδες 

1η ΟΜΑΔΑ 
Περιλαμβάνει όλα τα είδη καυσίμων που αναλογούν στην Δημοτική Ενότητα Σουφλίου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού:  99.703,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
2η ΟΜΑΔΑ 

Περιλαμβάνει όλα τα είδη καυσίμων που αναλογούν στην Δημοτική Ενότητα Ορφέα, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού:  75.657,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
3η ΟΜΑΔΑ 

Περιλαμβάνει όλα τα είδη καυσίμων που αναλογούν στην Δημοτική Ενότητα Τυχερού, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού:  45.669,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 

4η ΟΜΑΔΑ 
Περιλαμβάνει όλα τα είδη λιπαντικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού:  24.772,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 από 
ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 και ώρα λήξης η 11:30, στα γραφεία του Δημοτικού 

Καταστήματος Σουφλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί επίσης να 

αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το 
σύνολο της προμήθειας ή για μία ή περισσότερες ομάδες (καύσιμα ή λιπαντικά). 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά), παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, και είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο ή 

Επαγγελματική Οργάνωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Σουφλίου, να 
περιέχει τα στοιχεία της επιχείρησης του υποψηφίου προμηθευτή, τον τίτλο και το ποσό της 

προμήθειας. Ειδικότερα: 

Η εγγύηση συμμετοχής για την προσφορά επί του συνόλου της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 12.290,16 Ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής για την προσφορά σε μία ομάδα ή περισσότερες ομάδες αντιστοιχεί 
στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (της μελέτης) με ΦΠΑ των ομάδων για τις οποίες 

υποβάλλεται προσφορά. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩ15-4ΔΤ



Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, δίνονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (Σουφλί Βασ. Γεωργίου 180 ΤΚ.68400) και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.soufli.gr  (πληροφορίες Σιδερά Μαρία τηλ. 2554 350 131).         
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