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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί 
της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων 
έτους 2014» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων, του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, της 
Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων,  της 
Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 468.336,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, 
που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: 
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

O διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Σοφάδων στις 5 Φεβρουαρίου 
2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μέχρι την 31-12-2014. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό    

επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
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Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για 
το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής.  
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, ή 5% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.  
Ισχύς προσφοράς τέσσερεις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ.2443353238 και fax 2443353234). 
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr. 
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