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Αρχι:

Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ
Μακεδονίασ –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6 ο χλμ Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ)
Τ.Κ.:50100, Κοηάνθ, GR
τθλ.: 24610 45533
fax : 24610 45532
Σφποσ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ: Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ.
Κατθγορία και περιγραφι υπθρεςιών :Ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια με
τίτλο «Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ ςτο Δ.Δ. Γρεβενών», με το ςφςτθμα που
περιλαμβάνει, ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με ςυμπλιρωςθ τιμολογίου με κριτιριο
αξιολόγθςθσ το ποςοςτό ζκπτωςθσ ωσ προσ τθν επίςθμθ μζςθ τιμι τθσ του τμιματοσ
εμπορίου τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (Περιφερειακι Ενότθτα Γρεβενϊν),
προχπολογιςμοφ είκοςι εννζα χιλιάδων ευρϊ (29.000,00 €) πλζον του Φ.Π.Α. Ο
Ανάδοχοσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να διακζτει πρατιριο ςε απόςταςθ όχι
μεγαλφτερθ των δζκα (10) χιλιομζτρων από το κζντρο τθσ πόλθσ τ ων Γρεβενϊν.
υνοπτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ: Προμικεια πετρελαίου
κίνθςθσ.
Σόποσ παροχισ υπθρεςιών: Νομόσ Κοηάνθσ, Κοηάνθ, GR.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό: Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί
αναγνωριςμζνοι προμθκευτζσ καυςίμων του δθμοπρατοφμενου είδουσ, φυςικά και
νομικά πρόςωπα, οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα εμπορίασ, διακίν θςθσ ι/και
αποκικευςθσ πετρελαιοειδϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ, όπωσ επίςθσ και
κοινοπραξίεσ μεταξφ αυτϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό είναι θ προμικεια από τουσ υποψθφίουσ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ.
Νομοκετικζσ διατάξεισ: Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Τποδιαίρεςθ ςε μζρθ: Δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ προμικειασ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ: Από 01-01-2015 μζχρι 31-12-2015.
Ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν
από τθ διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 1 μζχρι και τθν Δευτζρα 10-11-2014 (κακθμερινά
08:00-16:00).
α) Λιξθ προκεςμίασ κατάκεςθσ των φακζλων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: Οι
ενδιαφερόμενοι δφνανται να κατακζςουν προςφορζσ το αργότερο μζχρι τθν Σετάρτθ
12-11-2014 και ώρα 11:00. Η εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που οι
αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ φτάςουν ςτο πρωτόκολλο τθσ εταιρίασ μετά τθν
ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία, και εάν αυτό γίνει δεν κα γίνονται δεκτζσ.
β) Διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να κατατεκοφν οι φάκελοι: Διαχείριςθ
Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 ο χλμ Κοηάνθσ –
Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ), Τ.Κ. 501 00, Κοηάνθ, GR.
γ) Γλώςςα: Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και οι δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Όςα ςτοιχεία δεν είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι πρζπει να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ αλλιϊσ δε κα λαμβάνονται υπόψθ.
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δ) Πρόςωπα που επιτρζπεται να υποβάλλουν προςφορά: Οι διαγωνιηόμενοι
υποβάλλουν τισ προςφορζσ αυτοπροςϊπωσ ι δια του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ ι
με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι που
πρζπει να παραλθφκεί με απόδειξθ τουλάχιςτον μία μζρα πριν τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ ι με ταχυμεταφορά (courier).
Χρθματοδότθςθ: Από ιδίουσ πόρουσ τθσ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Πλθροφοριακά ςτοιχεία: Δίδονται από τθ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ ςτα ςτοιχεία τθσ
παραγράφου 1, κοσ Καφάςθσ Περικλισ.
Ο ΦΠΑ βαρφνει τον κφριο του ζργου.
Η παροφςα ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. τθν 22-10-2014
(www.diadyma.gr).

Κοηάνθ
Για τθ ΔΙ.Α.ΔΤ.ΜΑ. Α.Ε.

Δθμοςκζνθσ Μαυρίδθσ
Γενικόσ Διευκυντισ
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