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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας για το έτος 2015 
 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές  για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 4.000 lt (τεσσάρων χιλιάδων λίτρων) πετρελαίου 

θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κερκύρας για το έτος 2015 με κριτήριο 

την χαμηλότερη τιμή. 

 

Προδιαγραφές Προμήθειας: Συνολική ζήτηση Diesel θέρμανσης 4.000 lt (τεσσάρων 

χιλιάδων λίτρων) με δυνατότητα προαίρεσης του Επιμελητηρίου για προμήθεια επιπλέον 

ποσότητας μέχρι 2.000 lt (δύο χιλιάδων λίτρων) εφόσον απαιτηθεί παράδοση στους χώρους 

του Επιμελητηρίου 10:00-13:00 εντός 2 ημερών από γραπτή (fax/email) ή/και τηλεφωνική 

παραγγελία (τηλ/sms). Χωρητικότητα δεξαμενής Επιμελητηρίου 2000Lt. Τήρηση 

προβλεπόμενων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης της παρούσης καθώς και όλοι οι σχετικοί φόροι και 

επιβαρύνσεις συμπεριλαμβάνονται στην τίμή και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επιλογή βάσει της 

χαμηλότερης τιμής. Εξόφληση εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού παραστατικού. 

Δεκτές γίνονται οι γραπτές προσφορές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Κάθε προσφορά 

πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία του παρέχοντος (Επωνυμία επιχείρησης, 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου, Διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ) το  

όνομα, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το όνομα (σήμα) της εταιρίας 

πετρελαιοειδών και την προσφερόμενη τιμή μονάδος για το σύνολο της προς προμήθεια 

ποσότητας συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας προαίρεσης. Η προσφορά πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίγραφα της άδειας του πρατηριούχου, ασφαλιστικής ενημερότητας,  

φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού εγγραφής στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι "... τα στοιχεία είναι αληθή και 

ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και 

ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής...". Όλες οι προσφορές 

πρέπει να είναι ενυπόγραφες. 

 

Υποβολή Προσφορών : Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν 

την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. και λοιπών 

φόρων και επιβαρύνσεων όπως αναφέρεται ανωτέρω. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

HELLENIC REPUBLIC 
KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ   

Αριθμ. Πρωτ: 
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γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας, Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. εντός πέντε ημερών 

από την ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 26/1/2015 και ώρα 

11:00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  

26610-80575 με την κ. Κουλούρη ή 26610-39813/14 με την κ. Κόκκοτα. 

 

  

Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης έργου με το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των 

φακέλων των υποψηφίων θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση 

είναι παραδεκτή, και έχει την χαμηλότερη τιμή.  

 

 

Ημερ/νία δημοσιοποίησης/ 

ανάρτησης: 

19-1-2015 

Ημερ/νία υποβολής προτάσεων:  26-1-2015 

Αριθμός προτάσεων που θα 

εγκριθούν: 

Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης:  Σύμβαση Προμήθειας  

Τόπος Παράδοσης:  Επιμελητήριο Κέρκυρας Αριστοτέλους 2 

Κέρκυρα  

Χρόνος Παράδοσης  Εντός δύο (2) ημερών απο παραγγελία  

Περίοδος Τμηματικών Παραδόσεων:  Από 1-1-2015 έως 31-12-2015 

Τρόπος Εξόφλησης  Εντός μηνός από κάθε παράδοση/τιμολόγηση  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 


