
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΔ - ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡ. ΔΔΠ 2/2010 
         

1. Από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Σκήκα Σεισλείσλ, δεηνύληαη πξνζθνξέο γηα ηελ πώιεζε 999 ραξηνληώλ 
πνπ πεξηέρνπλ 6 θπηία έθαζηνλ καληηάξηα θαζαξνύ βάξνπο 2.840 Kg Κηλέδηθεο παξαγσγήο, πνπ 
βξίζθνληαη ζην Σεισλείν Λεκεζνύ, ηα νπνία θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011. 

2. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ηνλ 
θ. Αληώλε Λντδίδε θαη θα ηέιια Παπαπαλαγηώηνπ, ηει. 25802525/526. 

3. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ ηνπ  Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, Μ. 
Καξανιή, 1096 Λεπθσζία, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 9.00 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο 2 Ηνπιίνπ 2010. 

ΗΗ.     ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΟΓΟΣΔ 
 

1. Κόζηνο πξνζθνξάο: 
Σα έμνδα ηεο εηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο επηβαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθνξνδόηε. 

2. Σηκέο Πξνζθνξάο: 

Οη πξνζθνξνδόηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ θαη’ απνθνπή ηηκή γηα ην ελ ιόγσ εκπόξεπκα θαη ηελ 
ζπλνιηθή ηηκή πνπ πξνζθέξνπλ.  Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο λα είλαη ζε επξώ. 

3. Δγγύεζε πξνζθνξάο: 

3.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε επηηαγή γηα πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
ηεο πξνζθνξάο ζην όλνκα ηνπ Αλ. Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ. Πξνζθνξέο πνπ ζα 
ζπλνδεύνληαη κε νπνηνδήπνηε άιινπ είδνπο έκβαζκα, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζα 
επηζηξέθνληαη. 

3.2 Πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη κε ηελ εγγύεζε, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3.1, δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππόςε. 

3.3 Οη επηηαγέο ησλ απνηπρόλησλ πξνζθνξνδνηώλ ζα επηζηξέθνληαη κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο 
πξνζθνξάο.  

3.4 Ζ επηηαγή ηνπ επηηπρόληα πξνζθνξνδόηε ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ εκπνξεύκαηνο. 

3.5 Ζ εγγύεζε πξνζθνξάο ζα πθίζηαηαη 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 ηα πκβόιαηα θαη εάλ παξαιείςεη 
λα παξαιάβεη ην εκπόξεπκα πνπ θαηαθπξώζεθε ζ’ απηόλ, κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε 
πξνζεζκία. 

4. Πεξίνδνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο: 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα πεξίνδν 30 εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ.  Πξνζθνξέο ζε κηθξόηεξε πεξίνδν ηζρύνο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

5. Τπνβνιή ησλ πξνζθνξώλ: 

5.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζα ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα γξάθεη: 

 “ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ  ΠΩΛΖΖ 6 ΚΤΣΗΩΝ ΜΑΝΗΣΑΡΗΩΝ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  -   

ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΦ. 2/2010” 

θαη λα απεπζύλεηαη ζηνλ 

 Αλ. Γηεπζπληή 
 Σκήκαηνο Σεισλείσλ 
 Μ. Καξανιή 
 1096  Λεπθσζία 



5.2 Oη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ πνπ βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ, Μ. Καξανιή 1096, Λεπθσζία.   

6. Ζκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ξηθζνύλ ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ην αξγόηεξν κέρξη 
ηηο 9.00 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο 2 Ηνπιίνπ 2010. 

7. Δθπξόζεζκεο πξνζθνξέο: 

Πξνζθνξέο πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6, δελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο. 

8. Γηθαίσκα απνδνρήο ή απόξξηςεο νπνηαζδήπνηε ή όισλ ησλ πξνζθνξώλ: 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ δελ δεζκεύεηαη λα απνδερηεί ηε ςειόηεξε ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζθνξά.  Σν 
Σκήκα Σεισλείσλ έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηηο πξνζθνξέο ζε νπνηνλδήπνηε ρξόλν, πξηλ ή κεηά από 
ηελ θαηαθύξσζή ηνπο, ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε επζύλε έλαληη ησλ πξνζθνξνδνηώλ θαη ρσξίο λα είλαη 
ππόρξεν λα δώζεη ιόγνπο γηα αθύξσζε ησλ πξνζθνξώλ. 

9. Δηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο: 

Ο επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα εηδνπνηείηαη γξαπηώο όηη ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε απνδεθηή. 

10. Τπνγξαθή ησλ πκβνιαίσλ: 
10.1 Μαδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθύξσζεο, ην Σκήκα Σεισλείσλ ζα ζηείιεη γηα ππνγξαθή ζηνλ 

επηηπρόληα πξνζθνξνδόηε ην έληππν πκβνιαίνπ.  

10.2 Μέζα ζε 10 εκέξεο από ηε ιήςε ηνπ Δληύπνπ πκβνιαίνπ, ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο πξέπεη λα 
ην ππνγξάςεη θαη λα ην επηζηξέςεη ζην Σκήκα Σεισλείσλ. 

11. Παξαιείςεηο πξνζθνξνδόηε: 
Απνηπρία ηνπ επηηπρόληα πξνζθνξνδόηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 10 ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα  ηελ θαηάζρεζε ηεο εγγύεζεο ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 3).  Δπηπιένλ ε Κπβέξλεζε ζα έρεη ην 
δηθαίσκα λα θαηαθπξώζεη ηελ πξνζθνξά ζε άιιν πξνζθνξνδόηε ή λα δεηήζεη λέεο πξνζθνξέο. 

III.    ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ 

1. Φύιαμε / Γηάζεζε / Δπηζεώξεζε Δκπνξεπκάησλ 

Σν ππό αλαθνξά εκπόξεπκα βξίζθεηαη ζηε Γεκόζηα Απνζήθε Απνηακίεπζεο ηνπ Δπαξρηαθνύ Σεισλείνπ Λεκεζνύ 
θαη νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ην επηζεσξήζνπλ θαη λα δεηήζνπλ ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο 
θαη κεηαμύ ησλ σξώλ 8.00 π.κ. θαη 1.30 κ.κ. θαη αθνύ θάκνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο κε ηνπο Αλώηεξνπο 
Σεισλεηαθνύο Λεηηνπξγνύο ηνπ ελ ιόγσ Σεισλείνπ.  
 

2. Πιεξσκή 

Ζ ηαθηνπνίεζε ηνπ πνζνύ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ παξαιαβή ηνπ εκπνξεύκαηνο θαη ζε δηάζηεκα 
15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ν πξνζθνξνδόηεο ζα εηδνπνηεζεί όηη ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε δεθηή. 
 

3. Υξόλνο παξαιαβήο 

Ζ παξαιαβή ηνπ εκπνξεύκαηνο πξέπεη λα γίλεη από ηε Γεκόζηα Απνζήθε Απνηακίεπζεο ηνπ Δπαξρηαθνύ 
Σεισλείνπ Λεκεζνύ, εληόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ  θαη νπσζδήπνηε ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ 
ζα εηδνπνηεζεί ν πξνζθνξνδόηεο, όηη ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε δεθηή θαη αθνύ πξνζθνκηζηεί /παξνπζηαζηεί απόδεημε 
ηαθηνπνίεζεο ηνπ πκβνιαίνπ. 
 

4. Άιινη όξνη 

Σν Σκήκα Σεισλείσλ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνβαίλεη ζε έξεπλα ή λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηα 
ζηνηρεία γηα εμαθξίβσζε δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, ζεκεηώλεηαη όηη, ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά ην Σκήκα Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ην νπνίν δε θέξεη έλζηαζε ζηε δηάζεζε ηνπ εκπνξεύκαηνο 
γηα επηηόπηα θαηαλάισζε, λννπκέλνπ όηη ν αγνξαζηήο ηνπνζεηήζεη ειιεληθή ζήκαλζε. 

 


