ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Πρωτ. 1341/06-04-2017
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στη
Μεσοποταμία Καστοριάς

προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης στον Δήμο Καστοριάς (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών) για την απλή αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο
θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσής των, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016
«Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με Κωδικούς CPV:
Γενικός κωδικός CPV: 09100000-0 «Καύσιμα» και τους επιμέρους: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»,
09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» και 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων
Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2017», συνολικού προϋπολογισμού 46.135,08 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Μεσοποταμία Καστοριάς στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, στις 26 του μήνα Απριλίου
του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 πμ. και ώρα λήξης
την 11.30 πμ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου
αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η
δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (http:// www.deyakastorias.gr.) ή / και να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της
Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στη Μεσοποταμία Καστοριάς στον Α' όροφο, οδός Μεσοποταμία Καστοριάς, Καστοριά, ΤΚ
52050, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες (ώρες ΔΕΥΑΚ 7.00’ - 14.30’). Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 24670-61792 και
στο e-mail:deyak-2@otenet.gr.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, δώδεκα (12) ημέρες πριν τη
διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι την 14/04/2017.
Αποστέλλεται στα Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όπως επίσης και στο διαδίκτυο
(www.deyakastorias.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
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