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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ. Ε. ΤΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

(από 01/04/2020 έως και 31/03/2022).

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Π.Β. Αιγαίου καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πρατήρια 
πώλησης υγρών καυσίμων της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας Λήμνου) να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι τη 
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου έτους 2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Λήμνου που  βρίσκεται  στο  κεντρικό  κτίριο της  Π.Ε.  Λήμνου  (ισόγειο)  επί  της  Λ.  Δημοκρατίας  34 στη 
Μύρινα, σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Λήμνου με  
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

- Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα δε θα γίνονται δεκτές και θα 
επιστρέφονται. 

- Η  υποβολή  της  προσφοράς  γίνεται  αυτοπροσώπως  ή  από  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  ή 
αποστέλλοντας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση.

- Στην  περίπτωση  της  ταχυδρομικής  αποστολής,  χρόνος  κατάθεσης  της  προσφοράς  ορίζεται  η 
ημερομηνία αποστολής που θα αναγράφεται ευκρινώς στον φάκελο και η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία 
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραλάβει. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει 
τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου. 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά την τιμή σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
ήτοι:  το ποσοστό έκπτωσης επί τοις  εκατό υπολογιζόμενο στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και 
πιστοποιούμενη, όπως ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Ανάπτυξης  Λήμνου, κάθε 
φορά Μέση Λιανική Τιμή (Μ. Λ.Τ.) πώλησης του είδους καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) 
στο Νησί της Λήμνου

Ο  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  είναι  20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  24%, ήτοι 
16.129,03€ χωρίς Φ.Π.Α., επιμερίζεται ως κάτωθι:
o μέχρι του ποσού των  7.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι  5.645,16€ χωρίς 

Φ.Π.Α., για  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  (πετρέλαιο  κίνησης,  αμόλυβδη  βενζίνη)  για  το 
χρονικό διάστημα 01.04.2020 έως και 31.12.2020.

o μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι 8.064,52€ χωρίς 
Φ.Π.Α., για  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  (πετρέλαιο  κίνησης,  αμόλυβδη  βενζίνη)  για  το 
χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.12.2021.

o μέχρι του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι  2.419,35€ χωρίς 
Φ.Π.Α., για  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  (πετρέλαιο  κίνησης,  αμόλυβδη  βενζίνη)  για  το 
χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως και 31.03.2022.

- Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευ - Παρ) και ώρες (09.00-14.00) στο 
τηλέφωνο 2254351300.

- Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου 
(www.limnos.gr) 

- Επισυνάπτεται το προς συμπλήρωση έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

http://www.limnos.gr/


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη)
 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως και 31/03/2022.

1. Κατάθεση των προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την ημέρα τη Δευτέρα 24/02/2020 και 
ώρα 1000 π.μ. στο πρωτόκολλο του Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου (Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα 
Λήμνου, 81400), που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ 
ΛΗΜΝΟΥ από 01/04/2020 έως και 31/03/2022». 

2. Προσφορές οι οποίες δεν έχουν συμπληρωμένο τον ακόλουθο πίνακα δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης (για το ανωτέρω χρονικό διάστημα) ανέρχεται σε είκοσι 
χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

4. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ήτοι:
το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό υπολογιζόμενο στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και 
πιστοποιούμενη, όπως ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Ανάπτυξης  Λήμνου, 
κάθε  φορά  Μέση  Λιανική  Τιμή  (Μ.  Λ.Τ.) πώλησης  του  είδους  καυσίμου  (πετρέλαιο  κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη) στο Νησί της Λήμνου.

5. Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στο Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου, τη Δευτέρα 
24/02/2020 και ώρα 11.30 πμ.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)

πετρέλαιο κίνησης 

αμόλυβδη βενζίνη

Έλαβα  γνώση  των  όρων  του  παρόντος  καθώς  και  των  αναγραφόμενων  στην  από  12-02-2020 
«Πρόσκληση Κατάθεσης Οικ. Προσφορών Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και Μ.Ε. 
της Π. Ε. Λήμνου» τα οποία και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΜΎΡΙΝΑ, …/…./2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - Υπογραφή)


