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Ο Δήμαρχος  Πάργας 

 

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό    ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση λιανική 

τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Πάργας κατά την ημέρα παράδοσής του είδους, για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες  του Δήμου Πάργας» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού € 230.000,00 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά  τα  

παρακάτω  είδη:  πετρέλαιο  κίνησης  (129.870,14 λίτρα),  βενζίνη  αμόλυβδη  (21.929,83 λίτρα), 

πετρέλαιο θέρμανσης (68.399,46 λίτρα) και λιπαντικά (4.000 λίτρα). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 24/02/2016 και ώρα 08:00 με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04/03/2016  και ώρα 14:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 10/03/2016 και ώρα 11:00, μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των 

προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα καυσίμων. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό  1% 

επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας/ων για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 

ημερολογιακών  ημερών,  προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. 

Ο μειοδότης/ες υπογράφει σύμβαση με το Δήμο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος 

από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός.  

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.dimospargas.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις 

εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μπόχτης Θωμάς, τηλ. 2684022270 και Κώτσης Μιχαήλ, τηλ. 

2684360331-2684360329). 
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