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Κοζάνη, 12-12-2013
Αρ. Πρωτ. –1365-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Αρχή:

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6 ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας)
Τ.Κ.:50100, Κοζάνη, GR
τηλ.: 24610 45533
fax : 24610 45532
Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός.
Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών :Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης & πετρελαίου θέρμανσης», με το σύστημα
που περιλαμβάνει, σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογίου με
κριτήριο αξιολόγησης το ποσοστό έκπτωσης ως προς την επίσημη μέση τιμή της του
τμήματος εμπορίου της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή ενότητα
Κοζάνης), προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Προμήθεια αμόλυβδης
βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Νομός Κοζάνης, Κοζάνη, GR.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές καυσίμων του
δημοπρατούμενου είδους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα
εμπορίας, διακίνησης ή/και αποθήκευσης πετρελαιοειδών του δημοπρατούμενου
είδους, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προμήθεια από τους υποψηφίους των τευχών του
διαγωνισμού.
Νομοθετικές διατάξεις: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της αναλυτικής διακήρυξης.
Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2014.
Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
από τη διεύθυνση της παραγράφου 1 μέχρι και την Παρασκευή 03-01-2013
(καθημερινά 08:00-16:00).
α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη
07-01-2014 και ώρα 10:00. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της εταιρίας μετά την
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτές.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: Διαχείριση
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 ο χλμ Κοζάνης –
Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη, GR.
γ) Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην
Ελληνική γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.
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δ) Πρόσωπα που επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορά: Οι διαγωνιζόμενοι
υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που
πρέπει να παραληφθεί με απόδειξη τουλάχιστον μία μέρα πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής ή με ταχυμεταφορά (courier).
Χρηματοδότηση: Από ιδίους πόρους της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Πληροφοριακά στοιχεία: Δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ στα στοιχεία της
παραγράφου 1, κος Καφάσης Περικλής.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. την 12-12-2013
(www.diadyma.gr).

Κοζάνη
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Δημοσθένης Μαυρίδης
Γενικός Διευθυντής
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