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Ι.  ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΕ 

           ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡ. ΕΕΠ. 1/2019 

 

1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε δεηνύληαη πξνζθνξέο από ην Σκήκα Σεισλείσλ:   

α) γηα ηελ πώιεζε ζθαθώλ, πξνο επηηόπηα θαηαλάισζε ή γηα δηάιπζε ζε 
εμαξηήκαηα ή γηα εμαγσγή, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 
δηέπνπλ ηα πξνο πώιεζε ζθάθε, γηα ηα νπνία αξκόδηα είλαη ηα Σεισλεία 
Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Λεκεζνύ θαη Πάθνπ  

θαη  

β) γηα ηελ πώιεζε εκπνξεπκάησλ γηα εξαγυγή, πνπ βξίζθνληαη ζην Σεισλείν 
Λεκεζνύ. 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ έγγξαθα πξνζθνξώλ από ηα 
Δπαξρηαθά Σεισλεία Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Λεκεζνύ θαη Πάθνπ θαζώο επίζεο θαη 
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηε δηεύζπλζε:  www.mof.gov.cy/ce 

3. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο κπνξνύλ 
λα ιεθζνύλ από ηνπο πην θάησ: 

- Αιέμαλδξν Γεσξγηάδε, ηει. 22407549 (Λεπθσζία) 

- Αλδξνύια Μνύζνπινπ θαη ηέιια σηεξίνπ ηει. 24819256 θαη 24819262 
αληίζηνηρα (Λάξλαθα) 

- Βάζν Ηξαθιένπο θαη Έιελα Παηζαιίδνπ ηει. 25802415 θαη 25802526 αληίζηνηρα 
(Λεκεζόο) θαη  

- ηαύξν Υισξαθηώηε, ηει. 26804630 (Πάθνο) 

4. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ, Μ. Καξανιή, 1096 Λεπθσζία, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 9.00 π.κ. ηεο 
Παξαζθεπήο 22 Φεβξνπαξίνπ 2019. 

 

 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΧΝΕΙΧΝ 

 ΛΕΤΚΧΙΑ 

 

http://www.mof.gov.cy/ce


4 

 

 

ΙΙ.     ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Κόζηνο πξνζθνξάο 

Σα έμνδα ηεο εηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά 

ηνλ πξνζθνξνδόηε. 

2. Έγγξαθα πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ όιεο ηηο νδεγίεο, όξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ δνζνύλ όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή 

ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο πνπ δελ ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο πξόλνηεο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο, ε ελ ιόγσ πξνζθνξά δπλαηόλ λα κελ γίλεη απνδεθηή. 

3. Έγγξαθα πνπ απνηεινύλ ηελ πξνζθνξά 
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα πην θάησ: 

(α) Σα έληππα πξνζθνξάο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο. 

(β) Δγγύεζε πξνζθνξάο. 

(γ)    Έληππν Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Πξνζθνξνδόηε. 

 

4. Σηκέο Πξνζθνξάο 

Όζνλ αθνξά: (α) ηελ πώιεζε ζθαθώλ πξνο επηηόπηα θαηαλάισζε ή γηα δηάιπζε ζε 

εμαξηήκαηα ή γηα εμαγσγή θαη (β) εκπνξεπκάησλ γηα εμαγσγή, νη πξνζθνξνδόηεο 

πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ επθξηλώο ην έληππν πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

παξόληα έγγξαθα, ηελ θαη’ απνθνπή ηηκή γηα θάζε ζθάθνο/εκπόξεπκα ή/θαη νκάδα 

ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ (lot), ην Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηελ ζπλνιηθή ηηκή 

πνπ πξνζθέξνπλ (Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ).  

5.     Δγγύεζε πξνζθνξάο 

5.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε επηηαγή ζε επξώ σο εγγύεζε γηα 

πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο πξνζθνξάο ζην όλνκα ηνπ 

Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ. ε ελάληηα πεξίπησζε, δελ ζα γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη. 

5.2 Πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη κε ηελ εγγύεζε, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ζεκείν 5.1, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

5.3 Οη επηηαγέο ησλ απνηπρόλησλ πξνζθνξνδνηώλ ζα επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο.  
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5.4 Η επηηαγή ηνπ επηηπρόληα πξνζθνξνδόηε ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ παξαιαβή ησλ ζθαθώλ ή/θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

5.5 Σν πνζό ηεο πην πάλσ εγγύεζεο ππόθεηηαη ζε θαηάζρεζε ζηηο πην θάησ 

πεξηπηώζεηο: 

 (α) Δάλ ν πξνζθνξνδόηεο απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

 (β) Δάλ ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο παξαιείςεη λα ππνγξάςεη ην Έληππν 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη  

 (γ) Δάλ παξαιείςεη λα παξαιάβεη ην/ηα ζθάθνο/ζθάθε ή/θαη ην/ηα 

εκπόξεπκα/εκπνξεύκαηα πνπ θαηαθπξώζεθαλ ζ’ απηόλ, εληόο δέθα (10) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο επηζηνιήο θαηαθύξσζεο 

ηεο πξνζθνξάο.  

  Δπηπξόζζεηα, ζεκεηώλεηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηαθπξσζέληα 

ζθάθε/εκπνξεύκαηα δελ παξαιεθζνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο, 

απηά δπλαηόλ λα δεκνζηεπηνύλ ζε επόκελε πξνζθνξά. 

6. Πεξίνδνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ γηα πεξίνδν 60 εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

7.     Τπνβνιή ησλ πξνζθνξώλ 

7.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζα ζε θιεηζηό θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη: 

 “ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΛΧΝΕΙΧΝ ΜΕ ΑΡ. 1/2019 ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΧΛΗΗ: 
(α) ΚΑΦΧΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ Ή ΓΙΑ ΔΙΑΛΤΗ Ε 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ Ή ΓΙΑ ΕΞΑΓΧΓΗ ΚΑΙ  

        (β) ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΧΓΗ » 
         θαη ζα απεπζύλεηαη ζηνλ 
 Διεςθςνηή 

 Σμήμαηορ Σελυνείυν 

        Διεύθςνζη 

 Γυνία Μ. Καπαολή και Γπ. Αςξενηίος 

1096  Λεςκυζία 

7.2 Oη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ πνπ  
βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Μ. Καξανιή 1096, Λεπθσζία.   
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8.    Ηκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ πνπ βξίζθεηαη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 9.00 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο 22 

Φεβξνπαξίνπ  2019. 

9.    Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο 

Πξνζθνξέο πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

ζεκείν 8, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

10.  Γηθαίσκα απνδνρήο ή απόξξηςεο νπνηαζδήπνηε ή όισλ ησλ πξνζθνξώλ 

Ο Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δε δεζκεύεηαη λα απνδερηεί ηε ςειόηεξε 

πξνζθνξά αλά ζθάθνο/εκπόξεπκα, ή αλά νκάδα ή ζην ζύλνιν απηώλ. Γηεπθξηλίδεηαη 

όηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά, έζησ θαη αλ 

απηή είλαη ε ςειόηεξε από ηηο ππνβιεζείζεο. Έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηηο 

πξνζθνξέο ζε νπνηνλδήπνηε ρξόλν, πξηλ ή κεηά από ηελ θαηαθύξσζή ηνπο, ρσξίο 

λα έρεη νπνηαδήπνηε επζύλε έλαληη ησλ πξνζθνξνδνηώλ θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα δώζεη ιόγνπο γηα ηπρόλ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ.  

11.   Δηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο 

Ο επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα εηδνπνηείηαη γξαπηώο όηη ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε 

απνδεθηή. 

12.   Τπνγξαθή ησλ Δληύπσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Πξνζθνξνδόηε 
 
        Οη πξνζθνξνδόηεο ππνρξενύληαη όπσο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο,   
        ζπκπιεξώζνπλ, ππνγξάςνπλ θαη ππνβάινπλ ην ζπλεκκέλν Έληππν Αλάιεςεο  
        Τπνρξέσζεο, ην νπνίν, καδί κε ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο, ζα απνηεινύλ  
        δεζκεπηηθό ζπκβόιαην κεηαμύ ηνπ ππνγξάθνληα θαη ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 
 
13.   Παξαιείςεηο πξνζθνξνδόηε 
 

Οη πξνζθνξνδόηεο ππνρξενύληαη όπσο ζπκκνξθσζνύλ κε όινπο ηνπο πην πάλσ 

όξνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ηνπο ζα ζεσξείηαη άθπξε.  Δπηπιένλ, ν 

Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαθπξώζεη ηελ πξνζθνξά 

ζηνλ ακέζσο επόκελν ππνςήθην πξνζθνξνδόηε ή λα δεηήζεη λέεο πξνζθνξέο. 
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III.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΣΤΠΟΤ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΗ ΠΡΟΦΟΡΟΔΟΣΗ 

1. Φύλαξη / Διάθεζη / Επιθεώπηζη καθών/ Εμποπεςμάηυν 

Σα ππό αλαθνξά ζθάθε βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό 

Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο. Σα ππό αλαθνξά 

εκπνξεύκαηα, βξίζθνληαη ζηε Γεκόζηα Απνζήθε Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο ηνπ Σεισλείνπ 

Λεκεζνύ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ηα επηζεσξήζνπλ θαη λα δεηήζνπλ ηπρόλ 

δηεπθξηλίζεηο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) κεηαμύ ησλ σξώλ 08:00 – 

14:00 θαη αθνύ πξνβνύλ ζηηο ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε, κε 

ηνπο Αλώηεξνπο Σεισλεηαθνύο Λεηηνπξγνύο ησλ Σεισλείσλ Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, 

Λεκεζνύ θαη Πάθνπ. 

2. Πληπυμή 

Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξηλ από ηελ παξαιαβή ησλ 

ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ θαη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ν πξνζθνξνδόηεο εηδνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

3. Υπόνορ παπαλαβήρ 

Η παξαιαβή ηεο/ησλ νκάδαο/νκάδσλ ησλ ζθαθώλ πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ Κάησ Πύξγν, 

ην Ληκάλη Λάξλαθαο, ην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ην Λαηζί θαη ηελ Πόιε 

Υξπζνρνύο, ελώ ηεο/ησλ νκάδαο/νκάδσλ ησλ εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη από ηελ 

Γεκόζηα Απνζήθε Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνύ, εληόο ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ (δηάζηεκα 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί 

ν πξνζθνξνδόηεο όηη ε πξνζθνξά ηνπ έρεη θαηαθπξσζεί). 

4. Άλλοι όποι 

Ο Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή εμνπζηνδνηεκέλνο Λεηηνπξγόο, επηθπιάζζεη ην 

δηθαίσκά ηνπ λα πξνβαίλεη ζε έξεπλα ή λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηα ζηνηρεία γηα 

εμαθξίβσζε δεδνκέλσλ. 
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IV: ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΘΕΙΜΧΝ ΚΑΦΧΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΧΝ 

 

ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΕΤΚΧΙΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΚΑΦΗ ΠΡΟ ΠΧΛΗΗ  

 

Απ. 
υπού 
(LOT) 

Απιθμόρ 
Παπαλαβήρ 

ΔΑΑ 

Πεπιγπαθή 
εμποπεςμάηυν 

Ποζόηηηα 
Παπαηηπήζειρ*  

(κοπόρ 
αγοπάρ) 

1 315/2018 
ΚΑΦΟ 

HAKIMOGLU 
1 

Σν ζθάθνο 
βξίζθεηαη ζην 
ιηκαλάθη ηνπ 

Κάησ Πύξγνπ  

2 315/2018 
ΚΑΦΟ 
NEDIM 

KAPTAIN 1 
1 

Σν ζθάθνο 
βξίζθεηαη ζην 
ιηκαλάθη ηνπ 

Κάησ Πύξγνπ  

3 315/2018 
ΚΑΦΟ 
SEALION  

1 

Σν ζθάθνο 
βξίζθεηαη ζην 
ιηκαλάθη ηνπ 

Κάησ Πύξγνπ  

 

ημείυζη: Σα πιο πάνυ ζκάθη μποπούν να πυληθούν: 

(α) Γηα επηηόπηα θαηαλάισζε, λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζνύλ ν εηζαγσγηθόο δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη ν Φ.Π.Α. πξνο 19% επί ηεο   

          αμίαο ζπλ ηνπο δαζκνύο θαη 

     (ii) γηα λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή  

          λνκνζεζία Πεξί Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) (ΚΓΠ 191/2017). Η  

         ζπκκόξθσζε εμαθξηβώλεηαη από ηελ ύπαξμε ζήκαλζεο CE επί ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ ύπαξμε  

         Γήισζεο πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη  

         γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο από ην Τθππνπξγείν Ναπηηιίαο. 

(β) Με ζθνπό ηε κεηαθνξά ζε άιιν Κξάηνο Μέινο λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζεί ν δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη  

     (ii) ππάξρεη Γήισζε πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή  

(γ) Γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρώξα  

(δ) Γηα αλαθύθισζε – γηα θαηαζηξνθή 

 

*Να σημειωθεί  ο λόγος αγοράς του σκάφους 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΚΑΦΗ ΠΡΟ ΠΧΛΗΗ  

 

 

Απ. 
υπού 
(LOT) 

Απιθμόρ 
Παπαλαβήρ 

ΔΑΑ 

Πεπιγπαθή 
Εμποπεςμάηυν 

Ποζόηηηα 
Παπαηηπήζειρ* 

(κοπόρ αγοπάρ) 

1 322/2018 
ΚΑΦΟ "ROMIOS" 
ΜΔ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 

12 ΜΔΣΡΑ 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

2 322/2018 
JET SKI type SEE 

DOO 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

3 322/2018 

ΚΑΦΟ (ρσξίο 
όλνκα) ΜΔ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟ 8,50 METΡΑ 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

4 322/2018 

ΚΑΦΟ (ρσξίο 
όλνκα) ΜΔ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟ 6,20 MEΣΡΑ 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

5 322/2018 

ΚΑΦΟ "KARIM 2" 
(3831-7) ME ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟ 6,50 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

6 322/2018 

ΚΑΦΟ (ρσξίο 
όλνκα) ΦΔΡΔΙ ΣΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 271-37318 
ΜΔ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 

7,00 METΡΑ 

1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

7 322/2018 

ΚΑΦΟ (κε κε 
αλαγλώζηκν όλνκα 
ζηα αξαβηθά) ΜΔ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 8,50 
METΡΑ 

1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

8 374/2018 
ΦΟΤΚΧΣΗ ΒΑΡΚΑ 

(U.S. BORDER 
PATROL) 

1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην αιηεπηηθό 

θαηαθύγην 
Παξαιηκλίνπ 

 

9 355/2018 

ΚΑΦΟ "SOPHIA" 
ΜΔ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 3 

ΜΔΣΡΑ 
1 

Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 
ζην ιηκάλη ηεο 

Λάξλαθαο  
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ημείυζη: Σα πιο πάνυ ζκάθη μποπούν να πυληθούν: 

(α) Γηα επηηόπηα θαηαλάισζε, λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζνύλ ν εηζαγσγηθόο δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη ν Φ.Π.Α. πξνο 19% επί ηεο   

          αμίαο ζπλ ηνπο δαζκνύο θαη 

     (ii) γηα λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή  

          λνκνζεζία Πεξί Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) (ΚΓΠ 191/2017). Η  

         ζπκκόξθσζε εμαθξηβώλεηαη από ηελ ύπαξμε ζήκαλζεο CE επί ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ ύπαξμε  

         Γήισζεο πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη  

         γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο από ην Τθππνπξγείν Ναπηηιίαο. 

(β) Με ζθνπό ηε κεηαθνξά ζε άιιν Κξάηνο Μέινο λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζεί ν δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη  

     (ii) ππάξρεη Γήισζε πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή  

(γ) Γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρώξα  

(δ) Γηα αλαθύθισζε – γηα θαηαζηξνθή 

 

*Να σημειωθεί  ο λόγος αγοράς του σκάφους 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΠΑΦΟΤ 

 

     ΠΙΝΑΚΑ Α – ΚΑΦΗ ΠΡΟ ΠΧΛΗΗ 

           

       

Απ. 
υπού 
(LOT) 

Απιθμόρ 
Παπαλαβήρ 

ΔΑΑ 

Πεπιγπαθή 
εμποπεςμάηυν 

Ποζόηηηα 
Παπαηηπήζειρ* 

(κοπόρ αγοπάρ) 

1 172/2018 

ΚΑΦΟ "JOANNA BJ" 
13 ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟ ΚΑΙ 2.80 

ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΣΟ  

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζην Λαηζί 

2 172/2018 

ΚΑΦΟ "HIKMET 
SEZKIN"  13 ΜΔΣΡΑ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΚΑΙ 3.50 
ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΣΟ 
ΥΡΧΜΑΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤ         

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζην Λαηζί 

3 173/2018 

ΚΑΦΟ "FORA 6"  8.80 
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΚΑΙ 2.80 

ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΣΟ  
ΥΡΧΜΑΣΟ ΑΠΡΟΤ                 

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζηε Πόιε 
Υξπζνρνύο 

4 
173/2018 

ΚΑΦΟ "BL.ANTALYA"  
8.80 ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟ ΚΑΙ 2.60 
ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΣΟ  

ΥΡΧΜΑΣΟ ΜΠΛΔ                   

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζηε Πόιε 
Υξπζνρνύο 

5 
173/2018 

ΚΑΦΟ "LEEN 1"  
11.80 ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟ ΚΑΙ 3.50 
ΜΔΣΡΑ ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΣΟ  

ΥΡΧΜΑΣΟ ΑΠΡΟΤ                  

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζηε Πόιε 
Υξπζνρνύο 

6 
173/2018 

ΚΑΦΟ "HIZIR REIS 
33"  ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 13 

ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ 
ΠΛΑΣΟ 3 ΜΔΣΡΑ 

ΥΡΧΜΑΣΟ ΑΠΡΟ ΜΔ 
ΜΠΛΔ ΛΧΡΙΓΔ                 

1 
Σν ζθάθνο βξίζθεηαη 

ζηε Πόιε 
Υξπζνρνύο 

              

ημείυζη: Σα πιο πάνυ ζκάθη μποπούν να πυληθούν: 

 

(α) Γηα επηηόπηα θαηαλάισζε, λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζνύλ ν εηζαγσγηθόο δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη ν Φ.Π.Α. πξνο 19% επί ηεο   

          αμίαο ζπλ ηνπο δαζκνύο θαη 
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     (ii) γηα λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή  

          λνκνζεζία Πεξί Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) (ΚΓΠ 191/2017). Η  

         ζπκκόξθσζε εμαθξηβώλεηαη από ηελ ύπαξμε ζήκαλζεο CE επί ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ ύπαξμε  

         Γήισζεο πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη  

         γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο από ην Τθππνπξγείν Ναπηηιίαο. 

(β) Με ζθνπό ηε κεηαθνξά ζε άιιν Κξάηνο Μέινο λννπκέλνπ όηη  

     (i) ζα θαηαβιεζεί ν δαζκόο πξνο 1.7% επί ηεο αμίαο θαη  

     (ii) ππάξρεη Γήισζε πκκόξθσζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή  

(γ) Γηα εμαγσγή ζε ηξίηε ρώξα  

(δ) Γηα αλαθύθισζε – γηα θαηαζηξνθή 

*Να σημειωθεί  ο λόγος αγοράς του σκάφους 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΕΜΕΟΤ 

 
ΠΙΝΑΚΑ Α – ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΧΓΗ 

Απ. 
υπού 
(Lot) 

Απ. 
Παπαλαβήρ 

ΔΑΑ 
Πεπιγπαθή Ποζόηηηα Παπαηηπήζειρ 

1 Δ/Γ 
07/2019 

ONE PAIR SUNGLASSES 

GUCCI 

1  

2 Δ/Γ 
08/2019 

20 PIECES EVAPORATIVE 

AIR COOLERS 

20 ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΣΗ 
ΗΜΑΝΗ CE 

3 Δ/Γ 
09/2019 

 

1 ΥΑΡΣΟΝΙ ΠΟΤ 
ΓΗΛΧΘΗΚΔ ΝΑ ΠΔΡΙΔΥΔΙ  

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΚΟΤΣΔΡ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΙΟΤ 

HP2018080100001 

1 
 

 

 

4 Δ/Γ 
10/2019 

3 ΥΑΡΣΟΝΙΑ ΠΟΤ 

ΓΗΛΧΘΗΚΑΝ ΝΑ 

ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ 

ΚΟΤΣΔΡ 

3  

5 Δ/Γ 
11/2019 

3 ΥΑΡΣΟΝΙΑ ΠΟΤ 

ΓΗΛΧΘΗΚΑΝ ΝΑ 

ΠΔΡΙΔΥΟΤΝ 36 PCS LED 

LIGTING & POWER 

SUPPLY 

3  

6 Δ/Γ 
14/2018 

LOTTO DRAWING 
MACHINE 

1  
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V:     ΕΝΣΤΠΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΦΧΝ/ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΧΝ 

 

Αξ. Πξνζθνξάο 1/2019 

Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 

Οδόο Μ. Καξανιή 
1096  ΛΔΤΚΧΙΑ 

 

Δγώ ν/ε ................................................................................... αθνύ κειέηεζα όινπο ηνπο όξνπο ησλ 

παξόλησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο, αλαιακβάλσ λα θαηαβάισ ηελ/ηηο πξνζθεξζείζα/πξνζθεξζείζεο 

ηηκή/ηηκέο γηα ην/ηα πξνζθεξζέλ/πξνζθεξόκελα ζθάθνο/εκπόξεπκα-ζθάθε/εκπνξεύκαηα ηεο νκάδαο 

………………….. ηνπ Σεισλείνπ ………………./ ησλ νκάδσλ ……………….. ησλ Σεισλείσλ 

…………………………………………………………, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη 

Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο ή ζηε Γεκόζηα 

Απνζήθε Απνηακίεπζεο ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνύ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ € ..................... 

............................................... (Αξηζκεηηθώο θαη Οινγξάθσο) ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηνλ πην θάησ 

αλαιπηηθό θαηάινγν ησλ πξνζθεξόκελσλ ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ. 

 

 

……………………………………………. 

Τπνγξαθή 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΕΤΚΧΙΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α  

 

Σελυνείο Λεςκυζίαρ 

Απιθμόρ Ομάδαρ 
καθών (LOT) 

Καη’ αποκοπή 
πποζθεπόμενη 

ηιμή για κάθε 
ομάδα ζκαθών 

Φ.Π.Α. Ολική ηιμή                        
(με Φ.Π.Α.) 

1    

2    

3    

ςνολικά ποζά    
πποζθοπάρ 
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Ένηςπο Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ Πποζθοποδόηη 

Αξ. Πξνζθνξάο 1/2019 

Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 Αλαιακβάλσ, αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, λα αγνξάζσ ηελ νκάδα ησλ ζθαθώλ / ηηο νκάδεο 
ησλ ζθαθώλ (δηαγξάθεηαη όηη δελ εθαξκόδεηαη), πνπ αλαθέξεηαη/νληαη ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξώλ 
θαη βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην 
Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο, κέζα ζε 10 εξγάζηκεο κέξεο από ηελ  εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζώ 
όηη ε πξνζθνξά κνπ έρεη θαηαθπξσζεί. 

 πκθσλώ όηη ε πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα πεξίνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 Η πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο απνηεινύλ δεζκεπηηθό ζπκβόιαην 
κεηαμύ καο. 

 Αληηιακβάλνκαη όηη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δελ δεζκεύεηαη λα απνδερζεί ηε ςειόηεξε ή 
νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη όηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ πξνζθνξά ρσξίο 
νπνηαδήπνηε επζύλε ελαληίνλ κνπ θαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε 
δηθαηνινγία γηα ηελ αθύξσζή ηεο. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθνξνδόηε: .................................................................................. 

Ολνκαηεπώλπκν: .................................................................................. 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο: .................................................................................. 

Όλνκα Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Φ.Π.Α.: .................................................................................. 

Πιήξεο Γηεύζπλζε: .................................................................................. 

Σαρ. Θπξίδα: .................................................................................. 

Αξ. Σειεθώλνπ: .................................................................................. 

Αξ. Φαμ: .................................................................................. 

Ηκεξνκελία: .................................................................................. 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α  

 

Σελυνείο Λάπνακαρ 

Απιθμόρ Ομάδαρ 
καθών(LOT) 

Καη’ αποκοπή 
πποζθεπόμενη 

ηιμή για κάθε 
ομάδα ζκαθών 

Φ.Π.Α. Ολική ηιμή                        
(με Φ.Π.Α.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

ςνολικά ποζά    
πποζθοπάρ 
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Ένηςπο Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ Πποζθοποδόηη 

Αξ. Πξνζθνξάο 1/2019 

Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 Αλαιακβάλσ, αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, λα αγνξάζσ ηελ νκάδα ησλ ζθαθώλ / ηηο νκάδεο 
ησλ ζθαθώλ (δηαγξάθεηαη όηη δελ εθαξκόδεηαη), πνπ αλαθέξεηαη/νληαη ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξώλ 
θαη βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην 
Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο κέζα ζε 10 εξγάζηκεο κέξεο από ηελ  εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζώ όηη 
ε πξνζθνξά κνπ έρεη θαηαθπξσζεί. 

 πκθσλώ όηη ε πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα πεξίνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 Η πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο απνηεινύλ δεζκεπηηθό ζπκβόιαην 
κεηαμύ καο. 

 Αληηιακβάλνκαη όηη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δελ δεζκεύεηαη λα απνδερζεί ηε ςειόηεξε ή 
νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη όηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ πξνζθνξά ρσξίο 
νπνηαδήπνηε επζύλε ελαληίνλ κνπ θαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε 
δηθαηνινγία γηα ηελ αθύξσζή ηεο. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθνξνδόηε: .................................................................................. 

Ολνκαηεπώλπκν: .................................................................................. 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο: .................................................................................. 

Όλνκα Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Φ.Π.Α.: .................................................................................. 

Πιήξεο Γηεύζπλζε: .................................................................................. 

Σαρ. Θπξίδα: .................................................................................. 

Αξ. Σειεθώλνπ: .................................................................................. 

Αξ. Φαμ: .................................................................................. 

Ηκεξνκελία: .................................................................................. 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΠΑΦΟΤ 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α  

Σελυνείο Λεμεζού 

Απιθμόρ Ομάδαρ 
καθών (LOT) 

Καη’ αποκοπή 
πποζθεπόμενη 

ηιμή για κάθε 
ομάδα ζκαθών 

Φ.Π.Α. Ολική ηιμή                        
(με Φ.Π.Α.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

ςνολικά ποζά    
πποζθοπάρ 
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Ένηςπο Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ Πποζθοποδόηη 

Αξ. Πξνζθνξάο 1/2019 

Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 Αλαιακβάλσ, αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, λα αγνξάζσ ηελ νκάδα ησλ 
ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ / ηηο νκάδεο ησλ ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ (δηαγξάθεηαη όηη δελ εθαξκόδεηαη), 
πνπ αλαθέξεηαη/νληαη ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξώλ θαη βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη 
Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο κέζα ζε 10 
εξγάζηκεο κέξεο από ηελ  εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζώ όηη ε πξνζθνξά κνπ έρεη θαηαθπξσζεί. 

 πκθσλώ όηη ε πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα πεξίνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 Η πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο απνηεινύλ δεζκεπηηθό ζπκβόιαην 
κεηαμύ καο. 

 Αληηιακβάλνκαη όηη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δελ δεζκεύεηαη λα απνδερζεί ηε ςειόηεξε ή 
νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη όηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ πξνζθνξά ρσξίο 
νπνηαδήπνηε επζύλε ελαληίνλ κνπ θαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε 
δηθαηνινγία γηα ηελ αθύξσζή ηεο. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθνξνδόηε: .................................................................................. 

Ολνκαηεπώλπκν: .................................................................................. 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο: .................................................................................. 

Όλνκα Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Φ.Π.Α.: .................................................................................. 

Πιήξεο Γηεύζπλζε: .................................................................................. 

Σαρ. Θπξίδα: .................................................................................. 

Αξ. Σειεθώλνπ: .................................................................................. 

Αξ. Φαμ: .................................................................................. 

Ηκεξνκελία: .................................................................................. 
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ΣΕΛΧΝΕΙΟ ΛΕΜΕΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α  

Σελυνείο Λεμεζού 

Απιθμόρ Ομάδαρ 
Εμποπεςμάηυν 

(LOT) 

Καη’ αποκοπή 
πποζθεπόμενη 

ηιμή για κάθε 
ομάδα 

εμποπεςμάηυν 

Φ.Π.Α. Ολική ηιμή                        
(με Φ.Π.Α.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

ςνολικά ποζά    
πποζθοπάρ 
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Ένηςπο Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ Πποζθοποδόηη 

Αξ. Πξνζθνξάο 1/2019 

Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο: 22 Φεβξνπαξίνπ 2019 

 Αλαιακβάλσ, αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, λα αγνξάζσ ηελ νκάδα ησλ 
ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ / ηηο νκάδεο ησλ ζθαθώλ/εκπνξεπκάησλ (δηαγξάθεηαη όηη δελ εθαξκόδεηαη), 
πνπ αλαθέξεηαη/νληαη ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξώλ θαη βξίζθνληαη ζηνλ Κάησ Πύξγν, ζην Ληκάλη 
Λάξλαθαο, ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Παξαιηκλίνπ, ζην Λαηζί θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο ή/θαη ζηε 
Γεκόζηα Απνζήθε Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο, κέζα ζε 10 εξγάζηκεο κέξεο από ηελ  εκέξα πνπ ζα 
εηδνπνηεζώ όηη ε πξνζθνξά κνπ έρεη θαηαθπξσζεί. 

 πκθσλώ όηη ε πξνζθνξά κνπ ηζρύεη γηα πεξίνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 Η πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο απνηεινύλ δεζκεπηηθό ζπκβόιαην 
κεηαμύ καο. 

 Αληηιακβάλνκαη όηη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δελ δεζκεύεηαη λα απνδερζεί ηε ςειόηεξε ή 
νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη όηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ πξνζθνξά ρσξίο 
νπνηαδήπνηε επζύλε ελαληίνλ κνπ θαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε 
δηθαηνινγία γηα ηελ αθύξσζή ηεο. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθνξνδόηε: .................................................................................. 

Ολνκαηεπώλπκν: .................................................................................. 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο: .................................................................................. 

Όλνκα Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Φ.Π.Α.: .................................................................................. 

Πιήξεο Γηεύζπλζε: .................................................................................. 

Σαρ. Θπξίδα: .................................................................................. 

Αξ. Σειεθώλνπ: .................................................................................. 

Αξ. Φαμ: .................................................................................. 

Ηκεξνκελία: .................................................................................. 

 

 


