Βέροια, 27 Μαρτίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.:151877(1044)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση
: Λεωφόρος Στρατού 72
Ταχ. Κώδικας : 59 131
Πληροφορίες : Ελ. Αποστολοπούλου
Αθ. Λαφάρας
Τηλέφωνο
: 23313-53602, -613
TELEFAX
: 23313-53698
MAIL
: e.apostolopoulou@imathia.pkm.gov.gr
lafaras.a@imathia.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ :
Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

Θέμα: Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προμήθεια ειδικών δοχείων
(μεταλλικών ή πλαστικών) και πλαστικών σφραγίδων ασφαλείας, για δειγματοληψία
υγρών καυσίμων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
ειδικών δοχείων (μεταλλικών ή πλαστικών) καθώς και πλαστικών σφραγίδων ασφαλείας για
δειγματοληψία υγρών καυσίμων και σας καλεί να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την 20-04-2018.
Τα προμηθευόμενα είδη είναι τα ακόλουθα:
Α. Πεντακόσια τεμάχια (500) κυτία ενός (1) λίτρου, υλικού κατασκευής λευκοσιδήρου ή
πλαστικού, μαζί με πλαστικές τάπες ασφαλείας και καπάκια για κάθε κυτίο.
Β. Χίλιες (1.000) πλαστικές σφραγίδες ασφαλείας 420 mm, οι οποίες θα φέρουν σειριακή
αρίθμηση και τον εξής λογότυπο: «Π.Κ.Μ. – Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ».
Τα παραπάνω υλικά (κυτία & καπάκια) θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να περνά
πλαστική σφραγίδα για την σφράγισή τους μετά τη λήψη του δείγματος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέλθει έως του ποσού των οκτακοσίων
πενήντα ευρώ (850,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως εξής:
-

Εξακόσια ευρώ (600,00€) για την προμήθεια των πεντακοσίων (500) κυτίων μαζί με τις
πλαστικές τάπες ασφαλείας και τα καπάκια τους

-

Διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) για την προμήθεια των χιλίων (1.000) πλαστικών
σφραγίδων ασφαλείας
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2018, από τον ΚΑΕ1699.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο e-mail : e.apostolopoulou@imathia.pkm.gov.gr
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Η ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε μεμονωμένα για τα ανωτέρω
προμηθευόμενα είδη α, β είτε για το σύνολο αυτών.
Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των
απαιτούμενων

χαρακτηριστικών/προδιαγραφών,

άλλως

θα

απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη.

Προσφορές για μέρος των προμηθευόμενων ειδών, εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την αντίστοιχη παραγγελία της υπηρεσία μας να προβεί στην
προμήθεια – παράδοση των υλικών σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η πληρωμή του
αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου και
μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται
στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν.
4412/2016). Τον αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
Η παρούσα να αναρτηθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας.
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