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Μορφοβούνι 30/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 423
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018
CPV: 09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel)
CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)
CPV: 24951100-6 (Λιπαντικά)
CPV: 24957000-7(Χημικά πρόσθετα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, πρόσθετου καυσίμων και
λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο
τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στα λιπαντικά από την τιμή που ορίζεται από την μελέτη της υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός της
μελέτης είναι 47.806,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα (www.plastiras-οta.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον
παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μορφοβούνι Τ.Κ. 43150 Καρδίτσα , τηλέφωνο:
244135227,2441352200, Fax: 2441095308, e-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr, τις εργάσιμες μέρες και
ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13-02-2018 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα , στο Δημαρχείο στο Μορφοβούνι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται και δεν ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Τσιαντής
Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

