
                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

    Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη 

αναδόχου, για την «Προµήθεια 13.500 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για το έτος 2017, για τις 

ανάγκες  των υπηρεσιών : ΚΕΤΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (ΕΠΑΣ) 10.500 λίτρα και  ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

3.000 λίτρα», αρµοδιότητας της Περ/κής ∆/νσης Πελ/νήσου και χωρικής αρµοδιότητας της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας   προϋπολογιζόµενης δαπάνης µέχρι του ποσού των 

18.225,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.(14.175,00€ για το ΚΕΤΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ και 

4.050,00€ για το ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ) καλεί τους ενδιαφερόµενους στις 15-3-2017 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ του Ο.Α.Ε.∆.  

(3
ο
 χλµ. Ναυπλίου – Άργους Τίρυνθα) προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων προσφορών. 

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαµηλότερη τιµή και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ανά 

λίτρο κατά την ηµέρα της παράδοσής του.  

 Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%)  επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής  τιµής κατά την ηµέρα παράδοσής 

του. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί 

της µέσης  λιανικής τιµής. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης  θα είναι σταθερό για το σύνολο της προµήθειας καθόλη 

την διάρκεια εκτέλεσής της. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας και η κατακύρωση  θα γίνει στο 

σύνολο της προµήθειας 

Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (τηλ. 27520 29232,  

email:epas.argolida@oaed.gr ) και το ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ (τηλ  27520 22084, email: 

kpanafplio@oaed.gr) κάθε εργάσιµη ηµέρα από 8:30π.µ–14:30 µ.µ.   

 

                                                                       Η Αναπληρώτρια  Προϊσταµένη 

                    της Περ/κής ∆/νσης     

                        

                                                                               Ειρήνη  Μαρίνου 

    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

∆/νση:  Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

 Πελοποννήσου 

Τµήµα: Γραµµατείας και Προµηθειών 

Ταχ. ∆/νση: Αθηνών 89-Ρίο (Πάτρα) 

Τ.Κ.  265 00 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α∆Α: 

 

 

Πάτρα  10-3-2017 

Αριθ. Πρωτ.: 2944 

Πληροφορίες: Χαρακίδας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2610  966710 

Τηλεοµοιοτυπία: 2610-966724 

Email: propat@oaed.gr 
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