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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του
3ου ΠΕΚ Αθήνας έτους 2017.
Το 3ο ΠΕΚ Αθήνας, προκειμένου να αναθέσει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας
πετρελαίου θέρμανσης του 3ου ΠΕΚ έτους 2017, σύμφωνα με την υπ. αρ. 1/09-01-2017 Πράξη
(ΑΔΑ: 7ΙΚΚ4653ΠΣ-ΠΒ8) του Συντονιστικού Συμβουλίου του, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων, να εκδηλώσει
ενδιαφέρον καταθέτοντας κλειστό φάκελο προσφοράς στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας από την Τρίτη
10/01/2017 μέχρι και την Δευτέρα 16/01/2017 και ώρα 12:00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (7.200€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων νόμιμων κρατήσεων.
Η καταβολή του ποσού αξίας του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει μετά την παραλαβή των
υπό προμήθεια καυσίμων και την προσκόμιση τιμολογίου του «Προμηθευτή», με χρηματικό
ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε. Αθήνας, στο όνομα του δικαιούχου και σύμφωνα με τις
νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο.
Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων υπερημερίας για καθυστέρηση
πληρωμής, σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ε.Ε. λόγω μη μεταβίβασης έγκαιρα των
απαιτουμένων πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποχρεούνται να προμηθεύσουν με πετρέλαιο
θέρμανσης το 3ο ΠΕΚ Αθήνας, με παράδοση της ζητούμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης
στο κτιριακό συγκρότημα των εγκαταστάσεων του 3ου ΠΕΚ Αθήνας. Η διάρκεια της σύμβασης με
τον προμηθευτή θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της (και εφόσον έχει προηγηθεί η
έγκριση του ποσού δαπάνης από την ΥΔΕ Αθηνών) και θα λήγει στις 30/11/2017.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί για το πετρέλαιο θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους στο νομό Αττικής,
κατά την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει από το Συντονιστικό Συμβούλιο του 3ου ΠΕΚ Αθήνας
σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο κατακύρωσης.
Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να
καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» μέχρι
και τη Δευτέρα 16-01-2016 και ώρα 12:00, στη γραμματεία του 3ου ΠΕΚ Αθήνας στη διεύθυνση
«Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου, Περιστέρι» και θα περιέχει :
• Έγγραφη εσώκλειστη οικονομική προσφορά στην οποία θα δίδεται ποσοστό έκπτωσης επί της
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στο Νομό Αττικής,
κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς παρατίθεται στο παράρτημα Α της παρούσης.

Ο Διευθυντής

Ιγνάτιος Καράμηνας
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Προς
το 3 ΠΕΚ Αθήνας (Μιχαλακοπούλου & Αγίας Τριάδος, 12137, Περιστέρι)
ο

Του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οδός …………………………………………………………………………………. Αριθμός ……………………………………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Σε συνέχεια της με αριθμ. 11/10-01-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη
οικονομική προσφορά μας.
Σε περίπτωση που μας ανατεθεί η προμήθεια, δεσμευόμαστε πως θα την εκτελέσουμε σύμφωνα
με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκλησή σας.

ΕΙΔΟΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης (%) *
Αριθμητικά
Ολογράφως

Πετρέλαιο Θέρμανσης

………..…………, …../ …../ 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή και σφραγίδα)

* Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του
νομού Αττικής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την ημέρα
παράδοσής του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το
άρθρο 63 Ν.4257/14.
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