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Σας γνωρίζουµε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, για χρονική περίοδο 
αρχόµενη από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων  ευρώ (22.000,00 €) µε Φ.Π.Α. 

Για το λόγο αυτό θα θέλαµε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονοµική 
προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην ∆/νση ∆ιοκητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας, Τµήµα 
Προµηθειών γραφείο 215 ,έως τις 23-10-2018 και έως 10:00 π. µ. 
Η προσφερόµενη τιµή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % 

σύµφωνα µε το Π.∆. 173/70 στην µέση χονδρική ή λιανική τιµή του καυσίµου την ηµέρα της 
παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση. 
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις εφάπαξ παραδόσεις καυσίµων στις αποθήκες των 
παραληπτριών Υπηρεσιών και για ποσότητες άνω των 1.000 λίτρων υποχρεωτικά η 
προσφερόµενη έκπτωση θα υπολογίζεται επί της µέσης χονδρικής τιµής του είδους κατά την 
ηµέρα της παράδοσης του. 

Ως µέση χονδρική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από το σύνολο 
των χονδρικών τιµών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει που 
διαµορφώνουν για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και προµηθεύουν πρατήρια στην έδρα της  
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιοµέτρων από αυτή, επί του Εθνικού 
∆ικτύου. 
Η µέση λιανική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από ένα 
τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήµα αυτής, 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιοµέτρων επί του 
Εθνικού ∆ικτύου από αυτήν. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελµένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη 
εντολή µέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη χορήγηση 
κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται 
έκπτωτος υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προµηθειών. 

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά  µε ευθύνη 
και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 

Η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αφορά την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Καβάλας και συγκεκριµένα του ∆ιοικητηρίου Καβάλας, του ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωµα Καβάλας), 
των γραφείων του Aγροτικού Kτηνιατρείου Χρυσούπολης και του γραφείου της Aγροτικής 
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Oικονοµίας Χρυσούπολης. 
Κάθε σελίδα της Οικονοµικής Προσφοράς παρακαλούµε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή 

σας και να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική µορφή. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες 
και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σε ηλεκτρονική µορφή. 

• Οι προσφορές δεν είναι δεσµευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ούτε 
υποχρεούται να προχωρήσει άµεσα στην εν λόγω προµήθεια. 
•    Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα αύξησης ή µείωσης των 
παραπάνω ποσοτήτων, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιβάλλουν . 
• Οι προσφερόµενες τιµές, θα ισχύουν και σε πιθανή συµπληρωµατική προµήθεια, εντός 
του έτους. 
•   Το προσφερόµενο είδος, θα πληρεί τις προδιαγραφές που τέθηκαν. 
•   Η προσφορά να δοθεί σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
και στην προσφερόµενη τιµή να συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
•  Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καµία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται. 
 
Επίσης, µαζί µε την οικονοµική προσφορά πρέπει να προσκοµισθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία 
να δηλώνουν οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς ότι : 
«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισµού) του Ν.4412/16 και θα τα προσκοµίσω 
όταν αναδειχθώ µειοδότης-ανάδοχος». 

 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούµε όπως 
επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα και ώρα µε το Τµήµα Προµηθειών στο τηλ.: 2510-291-
215. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας 
http://www.pekavalas.eu/ , της ΠΑΜΘ  http://www.pamth.gov.gr/,  και στο σωµατείο πρατηριούχων 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών Ν. Καβάλας. 
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