ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση πετρελαίου
θέρμανσης με ίδια μέσα του αναδόχου και παράδοση στις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ.
Οι απαιτούμενες ποσότητες υγρών καυσίμων ανέρχονται:
- Πετρέλαιο Θέρμανσης 5.500 λίτρα για το νέο κτίριο του ΕΙΜ (ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου)
Όροι συνεργασίας
1. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στις δεξαμενές του ΕΙΜ, που
βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ.-Σίνδου, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, κατόπιν
παραγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΙΜ των ζητούμενων ποσοτήτων και μέσα
σε 24 ώρες.
2. Η παράδοση θα γίνει την επομένη της κατάθεσης της προσφοράς σε κλειστό φάκελο
(ή κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής για διαφορετική της επομένης
ημέρα), παρούσης της επιτροπής παραλαβής.
3. Παράταση προθεσμίας δεν θα αναγνωρισθεί στον ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια
των συνθηκών προμήθειας. Ο ανάδοχος έχει συνεκτιμήσει κατά την υποβολή της
προσφοράς του το χρόνο, το προσωπικό και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την
εκτέλεση της προμήθειας.
4. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις κάθε φορά ζητούμενες
ποσότητες καυσίμων άμεσα με την επίδοση σε αυτόν της εντολής προμήθειας της
αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΙΜ. Σε περίπτωση που τα υγρά καύσιμα δεν παραδίδονται
αμέσως ή δεν είναι καλής ποιότητας, το ΕΙΜ μπορεί να προμηθευτεί από άλλον
προμηθευτή και η διαφορά της τιμής θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης και μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας από τον
ανάδοχο, θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 100 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για τη
μεταφορά και παράδοση υγρών καυσίμων από οπουδήποτε αυτοί προκύπτουν. Η τήρηση
των κανονισμών ασφάλειας αναφέρεται στο προσωπικό, μηχανήματα, οχήματα και λοιπό
εξοπλισμό.
7. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με επιταγή ημέρας εντός 15 εργάσιμων ημερών
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως υποβάλετε στη διεύθυνση
του Ινστιτούτου, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022, την οικονομική σας προσφορά
– χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ - σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ του ΕΙΜ»
Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα έως και 13:00
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2 3 1 0 5 6 9 9 8 0 και 2 3 1 0 5 6 9 9 9 9

