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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Πξνθήξπμε Γηεζλνύο Γεκόζηνπ Αλνηθηνύ Μεηνδνηηθνύ  Γηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (Βελδίλε  ακόιπβδε, πεηξέιαην ζέξκαλζεο- θίλεζεο) θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ .    

Αλαζέηνπζα Αξρή 

GR- ΓΗΜΟ ΗΡΧΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

Καηεγνξία,  Πεξηγξαθή  & πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο 

Σαμηλόκεζε θαηά CPV: , 09132100 ,  09134200 , 09135100 , 09211400 , 09211600 , 24951000 , 24961000. 

 Πεξηγξαθή 

Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο) θαη ιηπαληηθψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ. 1.ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 2.ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ. 4.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 5.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΉ..Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ.  

Η ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε θαχζηκα θίλεζεο, ζα γίλεηαη  απφ πξαηήξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηα θαηαζηήκαηα  ηνπ δήκνπ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 
Πξνζψπσλ θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 
Σα ιηπαληηθά ζα παξαδνζνχλ ζπλνιηθά ζην κεραλνζηάζην ηνπ Γήκνπ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή.  
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ηξίηνπο. 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ - ιηπαληηθψλ είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 662.694,44 € άλεπ ΦΠΑ +  
23%, Φ.Π.Α. : 152.419,78 €,  ΤΝΟΛΟ 815.114,22 € 

Αλαιπηηθά:   
1. ηα θαύζηκα ζέξκαλζεο  (484.230,14 €   άλεπ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 111.372,98 €,  ΤΝΟΛΟ   

595.603,12 €  
2. ηα θαύζηκα θίλεζεο 171.381,70 € άλεπ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α 39.417,80 €, ΤΝΟΛΟ 210.799,50 € 
3.γηα ηα ιηπαληηθά θαη 7.082,60  € άλεπ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  1.629,00  €, ΤΝΟΛΟ     8.711,60€) 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο 
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1 ηεο αλαιπηηθήο 
δηαθήξπμεο . Ο Γήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλα 
πξνκεζεπηή. 
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο Κ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ  εμφδσλ έηνπο 2014 θαη 
ηνπο αληίζηνηρνπο  ηνπ 2015 
Γηαδηθαζία πνπ επειέγε –Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 



   Γεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο α)γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε 
κέζε ηηκή  ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ Ηκαζίαο , φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο 
ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη β) ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα 
ιηπαληηθψλ. 
Υξνλνδηάγξακκα 
  Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα ελψ ε εκεξνκελία 
ιήμεο ζα είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο. Ωο αλψηαηε δηάξθεηα ηζρχνο θάζε ζχκβαζεο νξίδεηαη ην έλα έηνο. 

Γηάζεζε ησλ έγγξαθσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ 
   Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη:  
α) Γηαθήξπμε , β) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ , γ)Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο & Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο       θαη  
δ) Έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ, φια ηα παξαπάλσ ηεχρε δεκνπξάηεζεο  απφ: 
1) Σελ έδξα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο : Γ/λζε:  Γεκαξρίαο  30, Νάνπζα  
Γξ. Πξνκεζεηψλ, Σειέθσλα:  2332350367 θαη 2332350328 . 
2)Διεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ http://www.naoussa.gr   (αξ.32, Π.Γ.60/2007).  

Υξόλνο, ηόπνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
     Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 13 Oθησβξίνπ   2014 εκέξα Γεπηέξα  ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ  δεκνηηθνχ  θαηαζηήκαηνο, ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ ΓΗΜΑΡΥΙΑ αξ. 30, κε ώξα έλαξμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 11.00 
π.κ.. θαη ώξα ιήμεο ηελ 11.30 π.κ. 
Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 
θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. 
  Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κέρξη ηελ 
πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 15.00 κ.κ.  Η δηεχζπλζε απνζηνιήο είλαη: 
ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΗΡΧΙΚΗ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ 
Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ,      Σ.Κ. 59 200               κε ηελ έλδεημε : 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ»   

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο 

     Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2 %) επί ηνπ πνζνχ ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.  ( ην χςνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην 1ν άξζξν  ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο)θαη δίδεηαη κε ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν 

πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 

Ηκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε 
     Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ είλαη ε 
29-8-2014 
Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο  ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο είλαη ε 4-9-2014. 

Πιεξνθνξίεο 
     Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Γήκν Νάνπζαο  ζηα ηει. 
2332350367 θαη 2332350328,ππφςε:   Κα Αζελά Βαηαληδή θαη  Κνο Γεψξγηνο Λαπαβίηζαο, αληίζηνηρα. 
 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαμ : 2332024260 

                                                                       

                                                                       Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΗΡΧΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

  

        ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.naoussa.gr/

