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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Πειραιά ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για
τα κτίρια του ∆ήµου Πειραιά έτους 2014-2015 προϋπολογισµού # 20.000,00 #€ πλέον Φ.Π.Α», σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3γ1 & το άρθρο 23 παρ.1,2 του ΕΚΠΟΤΑ & σύµφωνα µε την υπ΄αρ 543/7-10-14
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πού δραστηριοποιούνται στον τοµέα εµπορίας Πετρελαιοειδών & για την συµµετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος πρέπει να
προσκοµίσουν :
1)Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ή Επαγγελµατικής Οργάνωσης των οποίων είναι µέλος.
2)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
αναγκαστική εκκαθάριση ή διαδικασία αυτής & δεν έχουν αποκλεισθεί από ∆ιαγωνισµό του ∆ηµοσίου .
3) Φορολογική ενηµερότητα.
4) Ασφαλιστική Ενηµερότητα.
5) Νοµιµοποιητικά έγγραφα της Επιχείρησης.
6) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειριάζοντα την προσφορά εάν δεν την προσκοµίσει ο ίδιος
ο προσφέρων.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα τοποθετηθούν & θα παραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής¨» για την Απευθείας ανάθεση της παραπάνω προµήθειας .
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ,για την Απευθείας
ανάθεση της παραπάνω προµήθειας θα τοποθετηθεί η οικονοµική προσφορά του προσφέροντος
η οποία θα είναι εκφρασµένη µε ποσοστό έκπτωσης στη Μ.Χ.Τ.Π (µέση χαµηλότερη τιµή πώλησης).
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/01/2014 µελέτη της υπηρεσίας. Η συνολική ποσότητα του πετρελαίου
θέρµανσης που θα παραληφθεί µε την εν λόγω απευθείας ανάθεση θα είναι µέχρι της εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού αυτής ήτοι: 20.000ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» & «Οικονοµική Προσφορά» θα
κατατίθενται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Καυσίµων Λιπαντικών & Υλικών της ∆/νσης Μηχ/κου Ηλεκ/κου
στο κτίριο του ∆ήµου Πειραιά επί της Οδού Θηβών 50 –Λεύκα, 1ος όροφος έως &την ∆ευτέρα 10/11/14.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.210-4236118.
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