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Ι.  ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΔ 

           ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡ. ΔΔΠ. 3/2015 

 

1. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, δεηνχληαη πξνζθνξέο απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ γηα ηελ 
πψιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 29 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Σεισλείν 
Λεκεζνχ θαη πεξηέρνπλ ζπλνιηθφ θαζαξφ βάξνο 611900 kg, ην νπνίν είλαη θιάζκα 
αξγνχ πεηξειαίνπ βαξέσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηάμεο 5 (medium base oil SN 900), γηα ην 
νπνίν επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο αλαιχζεηο (Παξάξηεκα Ι θαη ΙΙ), γηα θαηαλάισζε εληφο 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη/ή κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη/ή γηα 
εμαγσγή ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. (ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 
ηεο πξνζθνξάο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθνξά κπνξεί λα αθνξά κέξνο ή ην ζχλνιν 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 29 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (πψιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπιάρηζηνλ ελφο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαζαξνχ βάξνπο εκπνξεχκαηνο 21100 kg). 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ έγγξαθα πξνζθνξψλ απφ ηα Δπαξρηαθά 
Σεισλεία Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηε δηεχζπλζε www.mof.gov.cy/ce. 

3. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο κπνξνχλ λα 
ιεθζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο Υξηζηάθε άββα (ηει. 25802526), Αλδξέα Κσλζηαληίλνπ 
(ηει. 25802567) θαη Γεκήηξε Λνπθατδε  (ηει. 25802583) ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνχ. 

4. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, Μ. Καξανιή, 1096 Λεπθσζία, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 9.00 π.κ. ηεο 
Παξαζθεπήο 15 Μαΐνπ 2015. 

 

 

 

 

 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ 

 ΛΔΤΚΩΙΑ 
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ΙΙ.     ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΟΓΟΣΔ 

1. Κφζηνο πξνζθνξάο 
Σα έμνδα ηεο εηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 

ηνλ πξνζθνξνδφηε. 

2. Έγγξαθα πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξνδφηεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ φιεο ηηο νδεγίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο  

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο.  ε πεξίπησζε 

πνπ δελ δνζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο 

ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο πνπ δελ ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο πξφλνηεο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο, ε ελ ιφγσ πξνζθνξά δπλαηφλ λα κελ γίλεη 

απνδεθηή. 

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

(α) Σν έληππν πξνζθνξάο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο. 

(β) Δγγχεζε πξνζθνξάο. 

 
4. Σηκέο πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξνδφηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην έληππν πξνζθνξάο πνπ     

πεξηιακβάλεηαη ζηα παξφληα έγγξαθα, ηελ θαη’ απνθνπή ηηκή γηα ην πεξηερφκελν 

θάζε εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 29 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ), ρσξίο νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεξηερφκελν θάζε εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζα δηαηίζεηαη ζην 

ζχλνιφ ηνπ, δει. αλά 21100 kg. εκεηψλεηαη φηη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα 

θαηαβάιιεηαη θαη ε αλάινγε επηβάξπλζε, σο αθνινχζσο: 

            (α)    Γηα θαηαλάισζε εληφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο:  

(i) εηζαγσγηθφο δαζκφο (3,7% θαη΄αμία)  

(ii) θφξνο θαηαλάισζεο (€479/1000 Lt) θαη  

(iii) Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (19%) 

            (β)   Γηα κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.: εηζαγσγηθφο δαζκφο (3,7%       
                    θαη΄αμία) 
 
            (γ)   Γηα εμαγσγή ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. : θακία θνξνινγηθή επηβάξπλζε   
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5.     Δγγχεζε πξνζθνξάο 

5.1 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε επξώ ωο 

εγγύεζε, γηα πνζφ ίζν κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο, 

ζην φλνκα ηνπ Αλ. Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σεισλείσλ. ε ελάληηα πεξίπησζε, 

δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη. 

5.2 Πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ηελ εγγχεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ζεκείν 5.1 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

5.3 Οη επηηαγέο ησλ απνηπρφλησλ πξνζθνξνδνηψλ ζα επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο.  

5.4 Η επηηαγή ηνπ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ θαηαβνιή 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ/ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ/εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

5.5 Σν πνζφ ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε ζηηο πην θάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 (α) Δάλ ν πξνζθνξνδφηεο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 (β) Δάλ ν επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο παξαιείςεη λα ππνγξάςεη ηα 

πκβφιαηα θαη εάλ παξαιείςεη λα παξαιάβεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. 

6. Πεξίνδνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα πεξίνδν 60 εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Πξνζθνξέο ζε κηθξφηεξε πεξίνδν 

ηζρχνο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

7.     Τπνβνιή ησλ πξνζθνξψλ 

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

ζα αλαγξάθεηαη: 

 «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΩΛΗΗ ΚΛΑΜΑΣΟ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ 
ΒΑΡΔΩΝ ΤΓΟΡΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΑΞΗ 5 (MEDIUM BASE OIL SN 900) 
ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΝΣΟ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ/΄Η ΓΙΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ ΜΔΛΟ ΣΗ Δ.Δ. ΚΑΙ/ Ή ΓΙΑ ΔΞΑΓΩΓΗ 
Δ ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ ΣΗ Δ.Δ.  -  ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΦ. 
3/2015» 
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θαη ζα απεπζχλεηαη ζηνλ 

 Αλ. Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σειωλείωλ 

 Γηεύζπλζε: 

        Γωλία Μ. Καξανιή θαη Γξ. Απμεληίνπ 

1096  Λεπθωζία 

7.2 Oη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ πνπ  
βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Μ. Καξανιή 1096, Λεπθσζία.   

8.     Ηκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην Κηβψηην Πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

πην πάλσ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 9.00 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο 15 Μαΐνπ 2015. 

9.   Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο 

Πξνζθνξέο πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

ζεκείν 8, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

10.   Γηθαίσκα απνδνρήο ή απφξξηςεο νπνηαζδήπνηε ή φισλ ησλ πξνζθνξψλ 

Ο Αλ. Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δε δεζκεχεηαη λα απνδερηεί ηε ςειφηεξε 

πξνζθνξά αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην, ή αλά νκάδα ή ζην ζχλνιν απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 

πξνζθνξά, έζησ θαη αλ απηή είλαη ε ςειφηεξε απφ ηηο ππνβιεζείζεο. Έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν, πξηλ ή κεηά απφ 

ηελ θαηαθχξσζή ηνπο, ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ησλ 

πξνζθνξνδνηψλ θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ιφγνπο γηα απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

11. Δηδνπνίεζε θαηαθχξσζεο 

Ο επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο ζα εηδνπνηείηαη γξαπηψο φηη ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε 

απνδεθηή. 

12. Τπνγξαθή ησλ πκβνιαίσλ 
 
12.1 ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε ζα απνζηέιιεηαη, καδί κε ηελ εηδνπνίεζε 

θαηαθχξσζεο ηεο πξνζθνξάο, ην Έληππν πκβνιαίνπ γηα ππνγξαθή.  

12.2 Δληφο 10 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ Δληχπνπ πκβνιαίνπ, ν επηηπρψλ 

πξνζθνξνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο ην ππνγξάςεη θαη ην επηζηξέςεη ζην 

Σκήκα Σεισλείσλ. 
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13. Παξαιείςεηο πξνζθνξνδφηε 
 
Απνηπρία ηνπ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

ζεκείνπ 12 ζα έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ θαηάζρεζε ηεο εγγχεζεο ηεο πξνζθνξάο 

(ζεκείν 5). Δπηπιένλ, ν Αλ. Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζα έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαηαθπξψζεη ηελ πξνζθνξά ζηνλ ακέζσο επφκελν ππνςήθην πξνζθνξνδφηε 

ή λα δεηήζεη λέεο πξνζθνξέο. 
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III.    ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ 

1. Φύιαμε / Γηάζεζε / Δπηζεώξεζε εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ 

Σα ππφ αλαθνξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα βξίζθνληαη ζηελ Απνζήθε Γεκνζίνπ ηνπ 

Δπαξρηαθνχ Σεισλείνπ Λεκεζνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα επηζεσξήζνπλ θαη 

λα δεηήζνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο, κεηαμχ ησλ σξψλ 08.00 - 

14.00 θαη αθνχ πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σεισλείνπ 

Λεκεζνχ. 

2. Πιεξωκή 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξηλ απφ ηελ παξαιαβή 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν 

πξνζθνξνδφηεο εηδνπνηείηαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

3.   Υξόλνο παξαιαβήο 

Η παξαιαβή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ/ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ/εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ Απνζήθε Γεκνζίνπ ηνπ Δπαξρηαθνχ Σεισλείνπ Λεκεζνχ εληφο 

ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νπσζδήπνηε ζε δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ 

ζα εηδνπνηεζεί ν πξνζθνξνδφηεο, φηη ε πξνζθνξά ηνπ έρεη θαηαθπξσζεί θαη αθνχ 

πξνζθνκηζηεί /παξνπζηαζηεί απφδεημε ηαθηνπνίεζεο ηνπ πκβνιαίνπ. 

4.   Άιινη όξνη 

Ο Αλ. Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ ή εμνπζηνδνηεκέλνο Λεηηνπξγφο, επηθπιάζζεη ην 

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

εμαθξίβσζε δεδνκέλσλ. 
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IV.    ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ 

 
ΣΔΛΩΝΔΙΟ ΛΔΜΔΟΤ 

 
29 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, νη αξηζκνί ηωλ νπνίωλ πεξηγξάθνληαη πην θάηω, πνπ πεξηέρνπλ 

αξγό πεηξέιαην βαξέωλ πδξνγνλαλζξάθωλ ηάμεο 5 (medium base oil SN 900) θαη ην 
πεξηερόκελν ηωλ νπνίωλ πξνζθέξεηαη ζην ζύλνιν ή κέξνο ηνπ ζπλόινπ ηνπο 

 
(Καζαξφ βάξνο εκπνξεχκαηνο αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην, 21100kg) 

Υώξνο Απνζήθεπζεο:  Απνζήθε Γεκνζίνπ Σειωλείνπ Λεκεζνύ 

 
 
 ηνηρεία αλαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ 

1. MEDU1925667                      17.  GLDU3662906 

2. MEDU3729719                      18.   MEDU3323083 

3. TGHU1812182                      19.   MEDU3714703 

4. TCLU2714134                       20.   FSCU3465530 

5. MEDU6044396                      21.   TCLU2603207 

6. MEDU6693121                      22.   MEDU6063884 

7. CAIU2756386                        23.   TCKU3917479 

8. CAIU3019151                        24.   MEDU6285135 

9. TEMU3287862                      25.   TGHU0761075 

10. TRHU1975577                      26.   TCKU3674300 

11. CAIU3176042                        27.  GLDU9453837 

12. TEMU4621022                      28.   CXDU1396324 

13. DRYU2894787                      29.  TEMU3880796 

14. TEMU4571560 

15. TEMU4469460 

16. MSCU3272333 
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   εκείωζε:  

Οη πξνζθνξνδφηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην έληππν πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηα παξφληα έγγξαθα (ζει. 11 – 12), ηελ θαη’ απνθνπή ηηκή γηα ην πεξηερφκελν θάζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 29 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ), ρσξίο νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. εκεηψλεηαη φηη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα θαηαβάιιεηαη θαη ε αλάινγε επηβάξπλζε, σο αθνινχζσο: 

(α)  Γηα θαηαλάισζε εληφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο:  

(i) εηζαγσγηθφο δαζκφο (3,7% θαη΄αμία)  

(ii) θφξνο θαηαλάισζεο (€479/1000 Lt) θαη  

(iii) Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (19%) 

(β)   Γηα κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.: εηζαγσγηθφο δαζκφο (3,7% θαη΄αμία) 

(γ)   Γηα εμαγσγή ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. : θακία θνξνινγηθή επηβάξπλζε   
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V.     ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Αξ. Πξνζθνξάο  3/2015 
Σει. Ηκεξ. Τπνβ. Πξνζθ. 15 Μαΐνπ 2015 

Γσλία Μ. Καξανιή θαη Γξ. Απμεληίνπ 
1096  ΛΔΤΚΩΙΑ 

 

Δγψ ν/ε ................................................................................... αθνχ κειέηεζα φινπο ηνπο φξνπο 
ησλ παξφλησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο, αλαιακβάλσ ηελ αγνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ 
………………………(πνζφηεηα αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ/σλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ Απνζήθε Γεκνζίνπ ηνπ Σεισλείνπ Λεκεζνχ,  έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 
€ .................................................................... (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο), ην νπνίν αλαιχεηαη 
ζηνλ πην θάησ θαηάινγν. 
 

Καηάινγνο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ – Απνζήθε Γεκνζίνπ Σειωλείνπ Λεκεζνύ 

 

   29 εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ πεξηέρνπλ αξγφ πεηξέιαην βαξέσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηάμεο 5 

(medium base oil SN 900) θαη ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπο 

(Καζαξφ βάξνο εκπνξεχκαηνο αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην, 21100kg) 

εκείωζε: Να ζπκπιεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο ζηήιεο (i), (ii), (iii) αλάινγα κε ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε 

(θαηαλάισζε εληφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κεηαθνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., εμαγσγή 

ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ.) θαη ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

 

Σειωλείν Λεκεζνύ 

 

Πνζόηεηα 
Δκπνξεπκαην - 

θηβωηίωλ  

Καη’ απνθνπή 
πξνζθεξόκελε ηηκή 
γηα ην πεξηερνκελν 

θάζε 
εκπνξεπκαηνθηβωηίνπ 

(i)  
Δηζαγωγηθόο 

Γαζκόο (3,7%) 

 
 

(ii) 
Φόξνο 

Καηαλάιωζεο 
(€479 αλά 
1000 Lt) 

 

(iii) 
Φ.Π.Α. 
(19%) 

Οιηθή 
ηηκή                         

      

      

      

πλνιηθό 
πνζό 
πξνζθνξάο 
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Αξ. Πξνζθνξάο 3/2015 

Σει. Ηκεξ. Τπνβ. Πξνζθ. 15 Μαΐνπ 2015 

 Αλαιακβάλσ, αλ ε πξνζθνξά κνπ γίλεη απνδεθηή, λα αγνξάζσ ην πεξηερφκελν ηνπ/ησλ 
εκπνξεπκαηνθηβψηηνπ/σλ (δηαγξάθεηαη φηη δελ εθαξκφδεηαη), πνπ αλαθέξεηαη/αλαθέξνληαη ζηα 
έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ θαη βξίζθεηαη/βξίζθνληαη ζηελ Απνζήθε Γεκνζίνπ ηνπ Σεισλείνπ 
Λεκεζνχ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ  εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζψ φηη ε πξνζθνξά κνπ έρεη 
θαηαθπξσζεί. 

 πκθσλψ φηη ε πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα πεξίνδν εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Η πξνζθνξά κνπ απηή καδί κε ηελ εηδνπνίεζε θαηαθχξσζεο απνηεινχλ δεζκεπηηθφ πκβφιαην 
κεηαμχ καο. 

 Αληηιακβάλνκαη φηη ν Αλ. Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Σεισλείσλ δελ δεζκεχεηαη λα απνδερζεί ηε 
ςειφηεξε ή νπνηαδήπνηε πξνζθνξά θαη φηη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηελ πξνζθνξά, 
ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθνξνδφηε: .................................................................................. 

Ολνκαηεπψλπκν: .................................................................................. 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο: .................................................................................. 

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

Αξηζκφο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .................................................................................. 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Φ.Π.Α.: .................................................................................. 

Πιήξεο Γηεχζπλζε: .................................................................................. 

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

Αξ. Σειεθψλνπ: .................................................................................. 

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

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

 

 

 


