∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε την Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, τις
διατάξεις του Ν. 3463/06, το Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’, του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, το Π.∆ 60/2007, την
οδηγία 2004/18/ΕΚ & την υπ΄ αριθµό οικ: 61149/24679 / 29/ 7 / 2011 απόφαση εξουσιοδότησης του
Περιφερειάρχη και µε τους όρους της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» για το έτος 2012.
∆απάνη για την προµήθεια:
750.048,78 Ευρώ
∆απάνη ΦΠΑ 23%:
172.511,22 Ευρώ
Προϋπολογισµός προµήθειας:
922.560,00 Ευρώ
Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2012.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στη ∆/σνη Τ.Υ του ∆ήµου Ρεθύµνης την Παρασκευή 16/09/2011 µε ώρα έναρξης
την 12:45 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 13:00 από την αρµόδια επιτροπή. Εάν για λόγους
ανωτέρας βίας δεν γίνει την ανωτέρω ηµεροµηνία, τότε θα γίνει την επόµενη εβδοµάδα την ίδια µέρα και ώρα.
Η προµήθεια αφορά την ανάδειξη προµηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά και
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής
πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του.
Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη νέα super, αµόλυβδη και πετρέλαιο
θέρµανσης.
Τόπος, Χρόνος, Τρόπος παράδοσης:
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ∆ήµου Ρεθύµνης.
Τα προς προµήθεια είδη είναι:
α) βενζίνη super (LPR) κοινή 4.800 λίτρα,
β) βενζίνη αµόλυβδη 31.200 λίτρα,
γ) πετρέλαιο κίνησης 511.800 λίτρα και
δ) πετρέλαιο θέρµανσης 26.000 λίτρα.
Σύνολο: 573.800,00 λτ
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προµήθεια
καυσίµων είτε για µέρος αυτών.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την
εµπορία και διάθεση καυσίµων.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού και σε διαφορετικούς προµηθευτές ανά
(∆ηµοτική Ενότητα) σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 46.128,00 Ευρώ και αφορά προσφορά για ολόκληρη την
ποσότητα των καυσίµων του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά για ορισµένα προϊόντα, θα
προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου
αριθµού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση θα
περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της ∆/νσης Τ.Υ του ∆ήµου Ρεθύµνης στη
∆/νση: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) Τ.Κ 741 00 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τηλ. +302831023497,
ΦΑΞ: +302831040043, αρµόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης.
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