ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία: 01-10-2020
Αρ. πρωτ.:2296/25-09-2020

Περίληψη διακήρυξης 3/2020
Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης
για την κάλυψη των αναγκών ετών 2020 και 2021 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του Εθνικού
Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και συγκεκριμένα των δύο κτιρίωv στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου
1.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, είναι ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος
και Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων. Το ΕΙΜ από
τις 23 Ιανουαρίου 2013 αποτελεί σύμφωνα με τον νόμο 4109/13 (ΦΕΚ 16 Α / 23-1-2013),
ανεξάρτητη υποδομή-μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).
2. Κριτήριο Κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για το νομό Θεσσαλονίκης .
3. CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης).
4. Ο προϋπολογισμός του έργου : Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 48.000,00 ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι 59.520,00 με ΦΠΑ.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
6. Χρόνος ισχύος της σύμβασης :Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30/11/2021.
7. Τόπος και χρόνος παράδοσης :Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
8. Χρόνος παραλαβής: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
9. Ενημέρωση ενδιαφερομένων :Το πλήρες Σώμα της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΠ
www.esyp.eu και στην ιστοσελίδα της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) www.eim.gr όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης κατά το άρθρο 67 του Ν.4412/2016.
10. Διεύθυνση έδρας του ΕΙΜ :ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Ο.Τ 45 ΤΚ 570 42-Σίνδος,Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 569999 .
11. Πληροφορίες :ΕΣΥΠ/EIM, Δ. Μπάκα : domna@eim.gr και Α. Λευκόπουλος: lefkopoulos@eim

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 12/10/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00.
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