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Με την υπ’αριθμ. 391/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Αιγιαλείας όλων των Νομικών του Προσώπων & των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας & Β΄θμιας
Εκπαίδευσης.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 25/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12.00π.μ για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας
( Πετμεζά 1 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές μπορούν να
κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένη οικονομική
προσφορά σύμφωνα με την διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού.
Η διακήρυξη της προμήθειας καυσίμων παραμένει η ίδια πλην του άρθρου για την εγγύηση
συμμετοχής και ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά τους οφείλουν να
προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός
σφραγισμένου φακέλου επί ποινής αποκλεισμού.

Δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πρόσκλησης μέχρι την
παραλαβή των προσφορών επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους.
Έτσι μαζί με την προσφορά μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι τα παρακάτω ζητούμενα
δικαιολογητικά θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καλής εκτέλεσης:
1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ποινικό Μητρώο
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Στην περίπτωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης οι συμμετέχοντες στη διαδικασία
απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης των περιγραφόμενων σε αυτή
δικαιολογητικών κατά την φάση αξιολόγησης των προσφορών.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα ( 10 ) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καταθέσει επιμέρους προσφορά το
ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης διαμορφώνεται
αντίστοιχα για τις επιμέρους ομάδες.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Προμηθειών και θα
αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πετμεζά 1, 3ος όροφος, Αίγιο).
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