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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οικονομικών προσφορών για
την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης), συνολικού ποσού
15.660,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης), για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με
τα παρακάτω

δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι και τις 14/12/2018 και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας

(Χριστοδούλου 12) στη Λιβαδειά.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προμήθεια των καυσίμων λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 44/2018 μελέτη θα γίνει μέχρι και την 31-03-2019 και μέχρι
τo ποσό των 15.660,00 € πλέον ΦΠΑ.
Η προσφορά θα αναφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. μέχρι
τo ποσό των 15.660,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις (αρθρ. 63 Ν. 4257/2014).
Λόγω μικρών αποθηκευτικών δεξαμενών, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων κίνησης και τροφοδότηση των
οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ. Η παράδοση και η τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανημάτων με
καύσιμα θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του προμηθευτή.
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Η προμήθεια των εν λόγω καυσίμων θα γίνεται :
1.

Τμηματικά ( ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει με καύσιμα τα οχήματα της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ όλες της
ώρες της ημέρας) και,

2. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ
Τα καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου
(Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες επικυρώνονται από τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η Προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος).

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο (ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) θα υπάρχουν ως Δικαιολογητικά
συμμετοχής : Πρόσφατο πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις α) φορολογικές, β) ασφαλιστικές υποχρεώσεις ( Ε.Φ.Κ.Α.),

γ) ποινικό μητρώο από την αρμόδια

δικαστική αρχή και δ) πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισυνάπτεται : Η υπ΄ αρίθμ. 44/2018 Μελέτη.

Λιβαδειά, 7/12/2018
ΤΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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