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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α Ζακύνθου, έτους 2018», προϋπολογισµού 73.389,40€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών».
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι:
1. Για τα καύσιµα, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και
συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση
τιµή λιανικής πώλησής τους, που προκύπτει από τον εβδοµαδιαίο πίνακα τιµών, που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου.
2. Για τα λιπαντικά, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (η
χαµηλότερη τιµή αθροιστικά για όλα τα είδη και όλες τις ποσότητες).
Ο διαγωνισµός θα γίνει τη Τρίτη 15/05/2018 και ώρα 11:00 π.µ στην έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. (∆ιον. Ρώµα –
Κτίριο ΞΕΝΙΑ – Ζάκυνθος). Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαµβάνει 25.000 L πετρελαίου κίνησης, 20.000 L αµόλυβδης βενζίνης και ποσότητες διαφόρων λιπαντικών που
θα χρησιµοποιηθούν για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισµοί που ασχολούνται µε την παραγωγή ή την προµήθεια των ζητούµενων ειδών καθώς κι ενώσεις
προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ για την κάθε οµάδα. Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει µία ή παραπάνω οµάδες ειδών (Α1,Α2, Β). Υποχρεωτικά όµως, από κάθε επιλεγόµενη οµάδα, θα προσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή περιλαµβάνει.
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Ζακύνθου
www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άµεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενος. Πληροφορίες
για τον διαγωνισµό δίνονται από το Γραφείο Προµηθειών της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
(τηλ. επικοινωνίας 26950 43811 εσωτ. 3,2, email: deyazak@gmail.com – Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μούσουρα Ιουστίνη, γραφείο 8 Μελετών και Έργων.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, τη Τρίτη 15/05/2018 και ώρα 10:30 έως 11:00 π.µ. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι
ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.
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