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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων και των
Σχολών του Π.Θ στις Περιφερειακές Ενότητες α)Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων β)Λάρισας γ) Τρικάλων δ)Καρδίτσας και ε)Φθιώτιδας.
Ο Συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(45.637,35 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ
και τριάντα ενός λεπτών (56.590,31 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.
Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 5% προ Φ.Π.Α. στην προσφερόμενη τιμή.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής - υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσης
του και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή στο σύνολο του έργου.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και οι προσφορές θα κατατεθούν
στη Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Π.Θ., κτίριο Παπαστράτου, 3 ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 08-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών του Π.Θ. 1ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Θ. , υπεύθυνος Αθανάσιος Φράγκου, τηλ.
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