
         
                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Πρέβεζα 10/12/2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & NΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 2814.1.13-1/122/19 
Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ 
Α.Ε.Ν. /ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                
ΤΜΗΜΑ       : Επιμελητείας                                                                ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ. Δ/νση       : Βαθύ Πρέβεζας                                        
Ταχ. Κώδικας   : 48 100                                                                                                                                                             
FAX                    : 26820 24108                                                                                                                                                                                  
Τηλέφωνο        : 26820 22095                         
Πληροφορίες  : Αρχ/στης ΛΣ ΜΠΕΣΣΑ Δήμητρα                                                                                              
Email                 : aenipi@hcg.gr 
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Υποβολής προσφορών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης » 
    

        Η ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όπως περιγράφεται στο αριθ. 
πρωτ. 2814.1.13-1/121/10-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ006002639) πρωτογενές αίτημα με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό 
προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους για το Νομό Πρέβεζας όπως αυτή θα καταγράφεται στο Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών 
Καυσίμων της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. του ιστοτοπoυ www.fuelprices.gr την 13-12-2019 (καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών) ή στο τελευταίο εν ισχύ όμοιό του εάν δεν υπάρχει καταγραφή με ημερομηνία 13-12-2019. 

Σας καλούμε να προσκομίσετε οικονομική προσφορά ως Παράρτημα Α΄ σε σφραγισμένο φάκελο στην 
Υπηρεσία μας και στο Γραφείο του κ. Διοικητή μέχρι την 13-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για την 
προμήθεια έξι χιλιάδων λίτρων (6.000,00 lt) πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.  
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται και επιστρέφονται 
στους ενδιαφερόμενους, χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Οι προσφορές 
θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. 
       Η αποσφράγιση και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την προϊσταμένη του Γρ. Επιμελητείας Υπηρεσίας 
μας  Αρχ/στή ΛΣ ΜΠΕΣΣΑ Δήμητρα την ίδια μέρα, ήτοι 13-02-2019 και ώρα 11:30΄και στο Γραφείο του κ. Διοικητή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λάβουν 
γνώση αυτών. 
       Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του καυσίμου θα πρέπει να καλύπτουν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 
       Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, μετά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
       Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον ανάδοχο θα γίνει από την Υπηρεσία μας μετά την παράδοση των 
καυσίμων με επιταγή Εθνικής Τράπεζας είτε με κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό του δικαιούχου στην 
Εθνική Τράπεζα. 
     Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 
1. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
2. Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής. 
3. Πρωτόκολλο οριστικής Ποιοτικής & Ποσοτικής παραλαβής των καυσίμων. 
4. Φορολογική ενημερότητα Κεντρικής Διοίκησης εν ισχύ. 
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ και 
6. Ποινικό Μητρώο έκδοσης τελευταίου εξαμήνου. 
    Οι κρατήσεις 4,00% υπέρ Μ.Τ.N., 2,00% υπέρ Τ.Α.N., 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ  επί του 
καθαρού ποσού τιμολογίου βαρύνουν την ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ.  
    Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου 1% που βαρύνει τον προμηθευτή. 
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611/2019 του προϋπολογισμού ΚΝΕ έτους 2019. 
    Πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:30΄π.μ. – 14:30΄μ.μ. (τηλ. 
2682022095/22188 & φαξ 2682024108).                          
                                                                                              

                                                                                                                           Ο Διοικητής  
 

  
                                                                                                   Πλοίαρχος ΛΣ ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ Παύλος 
Επισυνάπτεται: 

Παράρτημα Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………..…………………….., Α.Φ.Μ: ………….……………….., 
ΔΟΥ: …………………………………………………, ΕΔΡΑ: ……………………..……………………………………………………………………………………, 
τηλ. ……………………………………………… αναλαμβάνω την υποχρέωση να εκτελέσω εντός (48) ωρών μετά την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, την παρακάτω προμήθεια στην ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ με ποσοστό έκπτωσης (%) 
…..………………………………………………………….… (……………. %) επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής ανά λίτρο 
για το Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ όπως αυτή θα καταγράφεται στο Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων της 
Γ.Γ.Ε.Π.Κ. του ιστοτοπoυ www.fuelprices.gr την 13-12-2019 (καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) ή στο 
τελευταίο εν ισχύ όμοιό του εάν δεν υπάρχει καταγραφή με ημερομηνία 13-12-2019. Αποδέχομαι όλα τα 
οριζόμενα της αριθ.πρωτ. 2814.1.13-1/122/10-12-2019 σχετικής πρόσκλησης ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Έξι χιλιάδες (6.000,00) λίτρα πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης κοιτώνων σπουδαστών/στριών, 
αιθουσών διδασκαλίας & Διοικητηρίου ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. 

 

                                                                                                                 Τόπος και Ημερομηνία  

                                                                                                              ………………….,  …… / …… /2019 

                                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                                                                  Σφραγίδα - Υπογραφή 
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