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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
             ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ

                                
                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο Δήμαρχος  Κέας  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη   τιμή, σε
ΕΥΡΩ  για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών προσώπων έτους
2014.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε : 
79.877,89€ συν 12.780,46€ για ΦΠΑ 16 %. Συνολικά δηλαδή 92.658,35 €. 

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται :

• στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
• στον  Ν.2286/1-1-1995  (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95)  "Προμήθειες  Δημοσίου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων",
• στο Ν. 3463/2006  Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (ΦΕΚ Α΄  114/08-06-2006)

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε 4.632,91€ (ποσοστό  5  %  περίπου  επί  της  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  υπό  προμήθεια  υλικού)  και  κατατίθεται  σε  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κέας, την Πέμπτη 13/03/2014 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί καμία προσφορά θα επαναληφθεί στις 20/03/2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, και ώρα λήξης παραλαβής  των  προσφορών  την 10:00 π.μ.
Ο μειοδότης/τες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο Νομικό πρόσωπο για το τμήμα της
προμήθεια που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό πρόσωπο, οι συμβάσεις θα ισχύουν για ένα έτος από την υπογραφή
τους.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της
μελέτης.
Λεπτομέρειες των όρων της Διακήρυξης θα δίνονται από τα γραφεία του  Δήμου Κέας (τηλέφωνο  22883-60008,
κ Πετρή Βασιλική),  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

              Κέα  12-02-2014

                            Ο Δήμαρχος Κέας 

        Αντώνιος  Β. Δεμένεγας 
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