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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ «πεηξέιαην θίλεζεο» &
«βελδίλε ακόιπβδε» γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π ηνπ, κε ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε.
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα γηα ην ζύλνιό ηεο
κέρξη ηελ 20ε Ιοσλίοσ 2019 εκέρα Πέκπηε θαη ώρα 10:00 π.κ, βαζηζκέλε ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 3/2019 κειέηε ηεο

Τ.Υ ηνπ Γήκνπ, πνζνύ ύςνπο €160.759,52

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε
πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο
έθαζηνπ είδνπο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ Υγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο θαηά ηελ
εκέξα παξάδνζεο απηνύ θαη ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ είδνπο (πεηξέιαην
θίλεζεο, βελδίλε ακόιπβδε) θαζ’όιελ ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ηεο
πνζόηεηάο ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2017 ην πνζνζηό πνπ αθνξά ηελ ηηκνιόγεζε ησλ
θαπζίκσλ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% (άξζξν 63 ηνπ λ.4257/2014).
Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ζε
ΚΛΔΙΣΟ, ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ θαη ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ, ν νπνίνο ζα έρεη ηηο εμήο
ελδείμεηο:
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1. "ΠΡΟΟΥΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ".
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2. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ".
3. Σα πιήρε ζηοητεία ηοσ αποζηοιέα.
4. ΑΦΟΡΑ «Προκήζεηα θασζίκωλ « πεηρέιαηο θίλεζες» & «βελδίλε ακόισβδε» γηα ηης αλάγθες
ηωλ οτεκάηωλ ηωλ σπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ θαη ηωλ Ν.Π ηοσ».
Οη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ (73870
ΔΣΖΓΖΣ) πνπ πξνεγήζεθε θαη θεξύρηεθε άγνλνο, θαη σο εθ ηνύηνπ νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο λα δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα ζπκκεηνρήο, λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, λα
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά (εμαηξνπκέλεο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκό) πνπ
νξίδνληαη ζηελ 4112/2019 (ΑΓΑ:ΩΩΩ7Ω9Π-43Ξ) Γηαθήξπμε ηνπ Γ. Βέινπ Βόραο θαη ην λνκηθό
πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ θαηαηεζεί πξνζθνξά έσο ηελ νξηζζείζα πξνζεζκία, ν Γήκνο ζα ζηείιεη εθ
λένπ πξόζθιεζε».
Ο Γήκαξρνο Βέινπ – Βόραο
α/α
ν Αληηδήκαξρνο

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο
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