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ΘΕΜΑ: «4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ»
Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ύστερα από την με αριθ. 696/10/11/2020
απόφαση της 43ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με την οποία
εγκρίνεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με
το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), θα προβεί στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2021 για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο
νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας και έως του ποσού των 7.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική
προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας,
στην γραμματεία της Δ/νσης Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, γραφείο 233, έως τις 22-09-2021,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο τόπος της προμήθειας των καυσίμων είναι το νησί της Θάσου και οι ενδεικτικές αξίες των
καυσίμων ανέρχονται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Καβάλας, έχοντας
ως σκοπό την εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής από το παρατηρητήριο τιμών που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα www.fuelprice.gr.για χρονική περίοδο από 1-1-2021 και έως 31-12-2021.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ,για τα καύσιμα όπως καθορίζεται από την Δ/νση Ανάπτυξης, της Π.Ε. Καβάλας.
Οι προσφέροντες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω, ώστε κατά την υποβολή των προσφορών
τους για τα επιμέρους είδη, οι συνολικές αξίες τιμολόγησης ανά ανάληψη να μην υπερβαίνουν τις
αντίστοιχες πιστώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στo
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο, ή αντίστοιχο.
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.
Επίσης, μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να
δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι :
«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) και θα τα προσκομίσω όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος».
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Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2510-291298-215.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ http://www.pamth.gov.gr/ και στο Επιμελητήριο της
Π.Ε. Καβάλας.

ΣΥΝ/ΝΑ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΦΟΡΜΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ………………………………………………………………………………………
με έδρα ………………………………….. (οδός …..…………………………… αριθμός..………)
Ο υπογράφων ........................................................, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω επιχείρησης, δηλώνω
ότι για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης της περιοχής και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους
όρους της αριθ. 2/2020 διακήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά, ως εξής:
Είδος

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που
προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου &
Ολογράφως

Αριθμητικώς

1) Αμόλυβδη Βενζίνη

………….%
………….%

2) Πετρέλαιο κίνησης

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
Ημερομηνία ……………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα

