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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σε συνέχεια της αριθ. 90/05-03-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, ο Δήμος για
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με απόφαση από την
οικονομική επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) όπως ισχύει, προσκαλώντας τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 07-03-2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ
69133 Κομοτηνή).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία για την δημόσια σύμβαση ισούται με 258.144,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%.
Η τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, συμβατικός χρόνος και εκτιμώμενη αξία αναφέρονται στην
επισυναπτόμενη μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
Αντίγραφο ποινικού μητρώου {ή φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.},
Φορολογική ενημερότητα {για συμμετοχή σε διαγωνισμό},
Ασφαλιστική ενημερότητα{για συμμετοχή σε διαγωνισμό} και
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
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