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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προκήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων (Βενζίνη  αµόλυβδη, βενζίνη σούπερ πετρέλαιο θέρµανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
∆ήµου Νάουσας.    
 
Αναθέτουσα Αρχή 
GR- ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισµός της προµήθειας 
Ταξινόµηση κατά CPV: , 09132100,09132200 , 09134200 , 09135100 , 09211100 , 09211400 , 09211600 , 2451000 , 
29451310 , 24961000 

 Περιγραφή 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προµήθεια καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης) και λιπαντικών για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται 

περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήµου. Ο 

∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου.  

Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε καύσιµα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων  του ∆ήµου Νάουσας. 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στα καταστήµατα  του δήµου και σε ποσότητες που θα 
υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 
Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο µηχανοστάσιο του ∆ήµου από τον προµηθευτή  
( χώρος Βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Νάουσας). 
Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτους. 
 
Η προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών είναι συνολικού προϋπολογισµού 307.317,07 €(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  
70.682,93€ (Φ.Π.Α. 23%),  σύνολο  378.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισµός  
ανέρχεται στο ύψος των 293.786,57  € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιµα θέρµανσης και κίνησης και 13.530,50 € 
(άνευ  Φ.Π.Α.) για τα λιπαντικά.   
Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει υποβάλλοντας προσφορά για µία ή για περισσότερες οµάδες των 
προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης . Ο 
∆ήµος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προµηθευτή. 
Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του 
προϋπολογισµού εξόδων έτους 2012. 

∆ιαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης 



∆ηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης α)για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή  
λιανικής πώλησης στο Νοµό Ηµαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε 
φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και β) την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια λιπαντικών. 
Χρονοδιάγραµµα 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι ετήσια, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 
∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι:  
α) ∆ιακήρυξη , β) Συγγραφή Υποχρεώσεων , γ)Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισµός       και  
δ) Έντυπα οικονοµικής προσφοράς.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δηµοπράτησης  από: 
1) Την έδρα του ∆ήµου Νάουσας  όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση:  ∆ηµαρχίας  30, Νάουσα  
Γρ. Προµηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 . 
2)Ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δηµοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή  στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου http://www.naoussa.gr   (αρ.32, Π.∆.60/2007).  

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών, στον 2ο όροφο του  δηµοτικού  καταστήµατος, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
βρίσκεται στην οδό ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ αρ. 30, µε ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 12:30 µ.µ. και ώρα λήξης 
την 13:00 µ.µ., 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα και 
κατατίθενται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους, ενώπιον της επιτροπής του 
διαγωνισµού, την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. 
Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη 
του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ως την 15.00 µ.µ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι: 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
∆ηµαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ,      Τ.Κ. 59 200               µε την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»   

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Νάουσας  ∆ηµαρχίας  30 ,Νάουσα  
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 21η Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ.  

 Εγγυήσεις συµµετοχής 
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον 

τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η 

εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 18.900,00 € 

για συνολική προσφορά (ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 των προς προµήθεια ειδών), 3.400,00 € για 

προσφορά για τα καύσιµα θέρµανσης (ΟΜΑ∆Α 1),      14.667,87 €,  για προσφορά για τα καύσιµα κίνησης 

(ΟΜΑ∆Α 2) και 832,12 € για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α 3). 
 
Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση 
Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
11/5/2012. 
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 15/5/2012. 

 Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο Νάουσας  στα τηλ. 
2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα. 
 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260 

                                                                       

                                                                       Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
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