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Η Πρόεδρος 

  της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πολυγύρου προκηρύσσει τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για τις ανάγκες των 

σχολικών μονάδων Β΄ θμιας εκπαίδευσης Δ. Πολυγύρου, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ΄ αρ. :  73/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. 
Πολυγύρου. 
Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αρ.: 
73/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου που εγκρίθηκαν 
με την υπ΄ αρ. 58/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β΄ θμιας  
εκπαίδευσης Δ. Πολυγύρου. 

 Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Δ. Πολυγύρου. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου από την επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών του Δ. Πολυγύρου την Τρίτη 04/11/2014. 

 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 και ώρα λήξης η 12.00 
 Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 
226/Τα/1996), τον Ν. 3463/2006 και την 73/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου. 

 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Πετρελαίου θέρμανσης για την Επιτροπή 
σχολείων της Β΄ θμιας εκπαίδευσης Δ. Πολυγύρου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
38.502,00 ευρώ – πλέον Φ.Π.Α. 23% 8.855,46 €. 

 Γίνονται δεκτοί: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι 
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

 Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και τιμολόγιο προσφοράς διατίθεται από το 
γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι τις 03/11/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
   Πληροφορίες δίνονται από τον υπεύθυνο Καραζαφείρη Γρηγόριο Τηλ.:23713 50754, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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ΑΔΑ: 76ΩΣΟΚ71-ΛΝ7


		2014-10-29T14:50:32+0200
	Athens




