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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  2020 ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΗΣ   ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ>> 

Κωδικοί CΡV: 09134100-8(Πετρέλαιο κίνησης)  , 09132100-4(Βενζίνη Αμόλυβδη) 
                           09135100-5(Πετρέλαιο θέρμανσης) & 09211000-1(Λιπαντικά) 

Ο Δήμαρχος Σάμης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  2020 ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ   ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ>> 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 . Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των  74.400,00€ ευρώ 
με Φ.Π.Α. 24% και 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.  
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης δαπάνης 
εκτός τον ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 1200€(χίλια σαράντα ευρώ),ή κατά αντιστοιχία σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα  
A/A ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Ποσοστό Εγγυητικής 

επιστολής 

Συμμετοχής€(2%) 

Ομ1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

19.677,40 393,55 

Ομ2 Πετρέλαιο Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 14.516,20 290,32 

Ομ3 Βενζίνη Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 3 19.354,76 387,10 

Ομ4 Λιπαντικά ΔΗΜΟΣ  ΣΑΜΗΣ 6.451,64 129,03 

με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. 8/2020 μελέτη και στο άρθρο 
24 της αριθ. 110 /2020 με αριθ. Πρωτ. 3794 /  26-06-2020 Διακήρυξης  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αριθ.    
110/2020 με αριθ. Πρωτ.   3794 /  26 -06-2020 Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την Τετάρτη 08/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι 
οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε και για 
το σύνολο των ομάδων  των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα  μελέτη υπό 
την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η 
συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.  

               Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος  

                της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ελληνική   
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης είτε από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης  (http://www.sami.gov.gr/]) είτε να την αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος στο email: fkaramali@sami.gov.gr  
καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση  
Ι.Μεταξά 27 ,Σάμη Κεφαλλονιάς και στο τηλέφωνο 26740-22640 (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:  Κα Καράμαλη 
Φωτεινή και Κα Ευθυμιάδου Χαραλαμπία )  
 
Σάμη   26 /06/2020  
O Δήμαρχος Σάμης   
 
 
Μονιάς -Νέτης Γεράσιμος  
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