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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  [ΕΣΥΠ] 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ [ΕΣΥΠ/ΕΙΜ] 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ κατά την συνεδρίαση της 30/10/2014 αποφάσισε για την 

κάλυψη των αναγκών  θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων  της λειτουργικής μονάδας 

Μετρολογίας (ΕΙΜ) τη διενέργεια   έρευνας αγοράς   για την προμήθεια  κατ΄ εκτίμηση 13.000 

λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού  δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ   

( 14.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, με   κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

συνολικά τιμή σε ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης  μέσης χονδρικής τιμής, όπως διαμορφώνεται από την περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης της ζητούμενης ποσότητας 

πετρελαίου θέρμανσης   
  

Όροι συνεργασίας :  

1. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στις δεξαμενές της ΑΛΜ Μετρολογίας, που 

βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ.- Σίνδου, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας από 

την αρμόδια υπηρεσία του ΕΙΜ των ζητούμενων ποσοτήτων και μέσα σε 24 ώρες.  

2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με τρεις τμηματικές παραδόσεις κατόπιν παραγγελίας από την 

αρμόδια υπηρεσία της ΑΛΜ ΕΙΜ/ΕΣΥΠ με ημερομηνία ολοκλήρωσης τους την 31/12/2014.  

3. Παράταση προθεσμίας δεν θα αναγνωρισθεί στον ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των 

συνθηκών προμήθειας. Ο ανάδοχος έχει συνεκτιμήσει κατά την υποβολή της προσφοράς του το 

χρόνο, το προσωπικό και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας.  

4. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη  ζητούμενη ποσότητα καυσίμων άμεσα με 

την επίδοση με  τηλεομοιοτυπία σε αυτόν της παραγγελίας. Σε περίπτωση που τα υγρά καύσιμα δεν 

παραδίδονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου  ή δεν είναι καλής ποιότητας, η ΑΛΜ ΕΙΜ /ΕΣΥΠ  

μπορεί να προμηθευτεί από άλλον προμηθευτή και η διαφορά της τιμής θα βαρύνει τον ανάδοχο 

προμηθευτή.  

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης και μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης -24 ώρες 

από τη λήψη της παραγγελίας- από τον ανάδοχο, θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 100,00 ευρώ 

για κάθε μέρα καθυστέρησης.  

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για τη μεταφορά 

και παράδοση υγρών καυσίμων από οπουδήποτε αυτοί προκύπτουν. Η τήρηση των κανονισμών 

ασφάλειας αναφέρεται στο προσωπικό, μηχανήματα, οχήματα και λοιπό εξοπλισμό.  

7. Η εξόφληση  της αξίας του  πετρελαίου θέρμανσης στον ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί την ίδια  

ημέρα παράδοσης εκάστης ζητούμενης  ποσοτικής παραλαβή του.  

8. Η νόμιμη κράτηση που βαρύνει τον ανάδοχο αφορά  παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων , 1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν.2198/1994 άρθρο 24. 

 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως υποβάλετε με τηλεομοιοτυπία ( FAX 

2310569996) , την οικονομική σας προσφορά  ( συνημμένο υπόδειγμα )    

 

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: 14/11/2014 και ώρα έως και 13:00  

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 569999 κος Προκοπίδης η κος Μπαντής 

                                                                                               

                                                                                               Άγγελος Τόλκας  
                                                                      Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΣΥΠ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.500,00 Eυρώ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

Με κριτήριο κατακύρωσης :  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 

 

 

 

Της Επιχείρησης……………………………………………………………………………….. 

 

Δ/νση …………………………………………………………………………………………….. 

 

Τηλέφωνο………………………………………………………………………………………… 

 

FAX………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 
 

……….% 

 

 

 
      Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση τη μέση χονδρική 

τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης όπως διαμορφώνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 

το νομό Θεσσαλονίκης. 

 

     Η ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης που θα παραδίδεται  συμφωνεί με αυτή που παράγουν τα Ελληνικά 

Διυλιστήρια και πληρεί όλους τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(σφραγίδα υπογραφή) 


