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Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε προϋπολογισµό 4.500 € (τέσσερις χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισµού
ΚΑΕ 1611 “Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών”.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, στη νόµιµη
διαµορφωµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης, των πρατηρίων που βρίσκονται στην περιοχή των
Σερρών.
Για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό
φάκελο την επίσηµη προσφορά τους, (σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο
της εταιρείας) µέχρι τις 19/11/2018, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 13:00. Την ίδια ηµέρα στις 13:30, θα
αξιολογηθούν οι προσφορές .
Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσµευτική και θα πρέπει:
α) να µην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό.
β) Η ποιότητα του καυσίµου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές,
όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου. Η παράδοση του
πετρελαίου θέρµανσης θα γίνει από τον ανάδοχο προµηθευτή µε βυτιοφόρο όχηµά του στο κτίριο
της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.
γ) να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µήνα από την ως άνω τελευταία
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η συµµετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 σε σύναψη
σύµβασης απευθείας ανάθεσης προµήθειας µε τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονοµικότερη
προσφορά για το σύνολο της προµήθειας. Το κριτήριο ανάθεσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 73 του παραπάνω νόµου είναι το
απόσπασµα ποινικού µητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ακολούθως σύµφωνα

µε το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση
ανάθεσης θα προσκοµιστούν.
Σε περίπτωση υλοποίησης της προµήθειας, και αφού υπογραφεί η σχετική σύµβαση ανάθεσης,
δίνεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Σηµειώνεται ότι
τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις.
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