ΑΔΑ: ΨΟ8ΡΩΚΔ-1Α3

20PROC007289280 2020-09-10
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.10 11:00:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΝΕΜΕΑ 10-9-2020
Αριθμ.πρωτ.4581
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο
των ειδών, η σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
ΕΤΟΥΣ 2020» προϋπολογισμού μελέτης 48.800,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων
που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 4580/10-9-2020 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν4412/2016, Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και
γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμος, Π.Δ., Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Δήμου Νεμέας (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β,
ΤΚ 20500) την 23 / 09 / 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών),
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, δεν
απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισµού
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυµούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό
µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική
µορφή, από την ιστοσελίδας του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr ή από το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
Επίσης µπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Λεωφ.Παπακωνστυαντίνου 39Β, Νεμέα, Τ.Κ. 20500, τηλέφωνο: 2746360122,
Fax: 2746360134, τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης,
(αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι η κ Παπαδά Γεωργία).
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Λεωφ.Παπακωνστυαντίνου 39Β, Νεμέα) το αργότερο µέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισµού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ

