ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άρτα

16- 10 -2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση

: Πλ.Εθν.Αντίστασης

Ταχ.Κώδικας : 47100
FAX

: 26810-75855

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο

: 2681361044

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. οικ. 4987/29-09-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Πλατεία Εθ. Αντίστασης -47100 - Άρτα
Τηλ: 2681361044 FAX: 2681075855 - Πληροφορίες: Άρτεμις Κίτσιου
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού:

Ανοικτός μειοδοτικός

διαγωνισμός,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2286/1995, καθώς και του π.δ. 118/2007.
3α. Αντικείμενο της προμήθειας: Ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών ήτοι πετρέλαιο
θέρμανσης και καύσιμα κίνησης οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται από
τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις τις εγκριτικές αποφάσεις του Γ.Χ.Κ. και τις σχετικές
αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας και των ΝΠΔΔ Ν. Άρτας.
3β. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 205.832,50 € με ΦΠΑ.
3γ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά είδος :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 πετρέλαιο θέρμανσης 99.592,50 € με Φ.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 καύσιμα κίνησης 106.240,00 € με Φ.Π.Α.
4. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Περ/κή Ενότητα Άρτας, Δ/νση Διοικητικού –
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών (Πλατεία Εθν.Αντίστασης -Άρτα), καθημερινά 08.00 π.μ.
- 15.00 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε.Άρτας www: peartas. gov.gr
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5α. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών:
25- 11 -2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
5β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:
25-11 -2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
5γ. Γλώσσα: Ελληνική.
5δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.
6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των
προσφορών:
Ανοικτή συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές
7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του
άρθρου 4 της διακήρυξης
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με την εμπορία καυσίμων.
9α.Τόπος παράδοσης – παραλαβής υλικών: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του
Παραρτήματος Β της διακήρυξης.
9β. Διάρκεια της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2015
9γ. Πληρωμή: Μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερ/νία
διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας:
Η κατακύρωση θα γίνει, κατά είδος, στους προσφέροντες το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης στα εκατό ( %) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης το οποίο μπορεί να είναι
και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
13. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 17-10 -2014
12. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος αυξομείωσης των ποσοτήτων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
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