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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου Νοµού
Ηρακλείου
∆ιακηρύσσει

ότι,

1. Εκτίθεται σε Ανοικτό επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε
σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ α) καυσίµων µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σε ποσοστά έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής του είδους κατά την
ηµέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία
πιστοποίησης τιµών της ∆/νσης Εµπορίου του Νοµού και β) λιπαντικών
µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία για την «προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση όλων των αυτοκινήτων
και µηχανηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου». Η προϋπολογιζόµενη
δαπάνη της προµήθειας είναι :
• Καυσίµων 303.221,00 € µε ΦΠΑ 23%
• Λιπαντικών 49.630,00 € µε ΦΠΑ 23% και προέρχεται από
ΕΣΟ∆Α.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους
2011, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 11 (έναρξη) µέχρι 11.30 (λήξη
παράδοσης των προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στις Γούρνες
(πρώην Αµερικάνικη Βάση) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
ΕΚΠΟΤΑ.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν, όλα τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών (που
υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν νόµιµα δραστηριότητα
σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή µε ιδία παρουσία ή µε εκπρόσωπό τους ή µε την καθ’
οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία
περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. Κάθε προσφορά που
θα είναι σε ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείεται, θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 2.020,00 € για την
προµήθεια λιπαντικών και 12.326,00 για την προµήθεια καυσίµων.

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά νόµο το
δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
4. Χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την
υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης δύο
επιπλέον µηνών αλλά µε τους ίδιους όρους και ο τρόπος παράδοσης θα
είναι ή η µάντρα του ∆ήµου ή πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής
της έδρας του ∆ήµου Χερσονήσου.
5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης
δίνονται στα γραφεία του ∆ήµου, Ελευθερίας 50 Λιµάνι Χερσονήσου
ΤΚ 70014 τηλ. 2813 – 404645 (αρµόδιος υπάλληλος Μανδαλάκη
Κατερίνα).
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1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
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