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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’.

    Ο  Δήμαρχος  Μεγαλόπολης   Διακηρύσσει  Επαναληπτικό  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων
για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης
και  των  Νομικών  του  Προσώπων με  κριτήριο  κατακύρωσης  για  τα  καύσιμα,  το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του που θα πιστοποιούνται από τη
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,  Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 41 του ΕΚΠΟΤΑ και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42
του ΕΚΠΟΤΑ.
  Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  είναι  διακόσιες  χιλιάδες  τριακόσια
ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  δέκα  λεπτά  (200.399,10€)  συμπεριλαμβανομένου  και  του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των φορέων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14/04/2016, ημέρα Πέμπτη  μέχρι  τις
15:00μ.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές
Α. Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,
Β. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Γ. Συνεταιρισμοί.
Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Απαραίτητη  προϋπόθεση  συμμετοχής  των  προμηθευτών  υγρών  καυσίμων είναι  η
επαγγελματική τους στέγη (πρατήριο) να βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. από την έδρα του
Δήμου  ή αποδεδειγμένα (με επί ποινή αποκλεισμού κατάθεση Υπευθύνων δηλώσεων ) να
συνεργάζονται με πρατήριο που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξει την
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  (προμηθευτές)
ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  http  ://  www  .  prtomitheus  .  gov  .  gr του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέχρι  την  παραπάνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι την   20/04/2016 ημέρα Τετάρτη στις 10:00
π.μ μέσω των αρμοδίων  πιστοποιημένων στο σύστημα  οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη  διακήρυξη οποία θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ στις διευθύνσεις http/www.gge.gov.gr  & http/www.promitheus.gov.gr
, ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία.
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό
εκδίδεται υπέρ του Δήμου Μεγαλόπολης, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%
της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α, και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη
τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το  Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το
Γραφείο  Τεχνικής  Υπηρεσίας  (κ.  Σαφλαγιούρα  ΄Αννα,  κ.  Κοτέλου  Ζαφειρία)  οδός
Σταθοπούλου  &  Π.  Κεφάλα  10  και  στα  τηλέφωνα  2791360207  –  2791360237  κατά  τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                  Μεγαλόπολη    22/03/2016

                                                               Ο Δήμαρχος

                                                       Διονύσιος Παπαδόπουλος
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