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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας

Καβάλα, 17/07/2018
Αρ. Πρωτ: 1795
Αρ. Διακ.: 02/2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 02/2018) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σύμφωνα με την αριθ. 09/15-03-2018 θέμα 8ο
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ με ΑΔΑ: ΩΕΙ84691Ο8-3ΜΕ και ΑΔΑΜ: 18REQ002814105 2018-03-16)
για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2018.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε
ευρώ και συγκεκριμένα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) για την προμήθεια περίπου 200.000
λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στην Καβάλα, στη Δράμα και στο Διδυμότειχο, έτους 2018,
εκτιμώμενης αξίας έως 198.400 € συμπεριλαμβανομένης του ΦΠΑ.
Κωδικός (CPV): 09135100-5
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (σύστημα), όπου αναρτάται το πλήρες
σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ: www.teiemt.gr
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία (αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
κ.λ.π) μέσω συστήματος, διενεργείται και βεβαιώνεται αυτόματα από αυτό με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα ιδίως στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016 (Α΄, 147), καθώς και την ΥΑ 56902/215/2017 (Β΄, 1924)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 23/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, εκλείπει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 90 ημερών από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 30/08/2018 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11.00π.μ.
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 3.200€ (2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ).
2.Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμός 02/2018.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 17-07-2018.
Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο η 17-07-2018.
Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το ΤΕΙ Α.Μ.Θ.
Στοιχεία επικοινωνίας: ΤΕΙ ΑΜΘ/ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας/Άγιος Λουκάς –
Καβάλα/Πληροφορίες: κα Γεωργιάδου Βασιλική, Τηλ. 2510462291,135 e-mail: supply@teiemt.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

