ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων
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Μυτιλήνη, 28 Νοεµβρίου 2016
Α.Π.: 9955α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (68.000€)
Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη 81 100,
τηλ. 22510 36922,36921, fax: 22510 36909.
Τίτλος έργου: Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης, για τις ανάγκες της
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Συνοπτικός διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές,
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιµής και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, του
είδους του καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται στο νοµό Λέσβου, από το
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον
αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία κάθε φορά φορέα.
Προϋπολογισµός του έργου: Εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000€) συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης µπορεί να
αναζητηθεί, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Μυτιλήνης, Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81 100,
τηλ. 22510 36922,36921, fax: 22510 36909.
Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου www.aegean.gr.
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: 12 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 10:00 π.µ.
Τόπος και προθεσµία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στην
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μυτιλήνης, Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος
Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81100
Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 12η ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
11:00 π.µ..
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αριθ. 4.
παρ.1.) και ασχολούνται συστηµατικά µε την προµήθεια υγρών καυσίµων, όπως αυτά αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Τρόπος Χρηµατοδότησης: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ 1611Α.
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