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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυλοποτάμου για το
έτος 2013 .
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δαπάνη για την προμήθεια:
Δαπάνη ΦΠΑ 23%:
Προϋπολογισμός προμήθειας:
Υπάρχουσα πίστωση για το 2013:

97.560,98€
22.439,02€
120.000,00€
105.000,00€ από τακτικά έσοδα του Δήμου Μυλοποτάμου
15.000,00€ από Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στο Πέραμα την 8 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 με 11:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου .
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις :
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ ( αρ. 11389 / 8-3-1993 και
γ) την με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ / 81127/33860/ 8–10–2012 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης που
εξουσιοδοτεί τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για την διενέργεια διαγωνισμών για την
προμήθεια πετρελαιοειδών - τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν
πρατήριο υγρών καυσίμων μέσα στα όρια του νεοσύστατου Δήμου Μυλοποτάμου ,
και αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάση της διακήρυξης δικαιολογητικά.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά σε οποιοδήποτε Δημοτικό κτίριο και σε
ποσότητες που θα υποδεικνύονται σε κάθε περίπτωση στον ανάδοχο .
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 6.000.00 € που θα απευθύνεται στο Δήμο Μυλοποτάμου.
Πληροφορίες , το τεύχος διακήρυξης και το έντυπο της προσφοράς θα δίδονται από τα Γραφεία της
Δ.Τ.Υ. & Π. Δήμου Μυλοποτάμου, Δημαρχείο Περάματος - Τ.Κ. 74052 τηλ. 28343-40352.
Υπεύθυνος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαδουράκης Κωνσταντίνος κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Το κόστος των αντιγράφων της διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων επιβαρύνουν τον
ενδιαφερόμενο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

