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ΘΕΜΑ 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 

απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 

για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019», με βάση την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

                                                  

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 569/19 (ΑΔΑ :ΩΒΦΕΟΚΠΛ-8Χ6) αποφάσισε την  

απευθείας ανάθεση της  εκτέλεσης της προμήθειάς υπό τον τίτλο «Προμήθεια 

πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019», διάρκειας τεσσάρων 

(4) μηνών, προϋπολογισμού 9.061.00€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την εκτέλεση της 

προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ 

περιόδου 2019», με κριτήριο κατακύρωσης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά 

είδος, επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε 

είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για τον Νομό 

Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 11/11/2019, ημέρα Δευτέρα και 

μέχρι 12:00 η ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου και θα απευθύνεται 

στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου στο 

εξωτερικό του μέρος θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το έργο (ΔΕΥΑΛ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  

3. Ο τίτλος της προμήθειας. 

4. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.  

5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο 

σταθερό, fax, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  
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Μέσα στο φάκελο των προσφοράς σας τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ - ΕΦΚΑ  

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

5. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς) 

 

 

Συνημμένα:   

1. Η απόφαση 569/19 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Τεχνική Περιγραφή 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Προϋπολογισμός 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 




