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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκειµένου να συνάψει σύµβαση µε προµηθευτές-χορηγητές
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνου κατά το έτος 2013 µε
διαπραγµάτευση-απευθείας ανάθεση, καλεί τους ενδιαφερόµενους, να υποβάλλουν τις
προσφορές τους σφραγισµένες στο Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου στη θέση ‘’Παπούρα’’
στα Μυσσίρια, µέχρι την ∆ευτέρα 29/07/2013 και ώρα 10:00 π.µ.
1.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα
παράδοσης του, όπως διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο ηµερήσιο δελτίο τιµών
της ∆/νσης Ανάπτυξης-Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης.

2.

∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να
προσφέρουν το κάθε είδος καυσίµου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό.

3.

Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε κάθε
είδος καυσίµου σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη
α) Το «Τιµολόγιο προσφοράς της ∆ΕΥΑ Ρεθύµνης που ενδιαφέρει τον συµµετέχοντα, σε
έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού»,

4.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίµου. Στην περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που κατ’ αξία του
συνόλου των καυσίµων, στο σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού,
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, όπου σε αυτή την περίπτωση θα αντιστοιχεί στο
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο του προϋπολογισµού.

5.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της προσφοράς, είναι το Πιστοποιητικό
οικείου επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ’ αυτό,
όπως επίσης:
1

α) Βεβαίωση Εκπροσώπησης εφόσον απαιτείται, ή
β) Η επίδειξη της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ιδίου ενδιαφεροµένου σε περίπτωση
προσωπικών εταιρειών και µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του, να εγκρίνεται η συµµετοχή της
επιχείρησης στη συγκεκριµένη διαδικασία για απευθείας ανάθεση καυσίµων.
6.

Ο µειοδότης, υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει:
α) Τα λοιπά Έγγραφα-∆ηλώσεις-Πιστοποιητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 8
της ∆ιακήρυξης,
β) Εγγύηση καλής εκτελέσεως η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, και η οποία θα µπορεί να
αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας
που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο.
Πληροφορίες για τα τεύχη της 13084/20-05-2013 ∆ιακήρυξης καυσίµων και των λοιπών
τευχών, δίνονται στο τηλέφωνο 28310-40977/28310-40978 κατά τις εργάσιµες ώρες και
ηµέρες, (υπεύθυνη κ. Κλαψινού Βάσω).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

2

