
 1

 
 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ιωάννινα, 3/1/2020  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                            

 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 345 

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ.Ο. 

 

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης  

Αριθμ.  13/2019 

Για την ανάδειξη  προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. καθώς και των  Συνοριακών Σταθμών 

χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 

 
Αναθέτουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , Δ.Υ. & Κ.Ο.  

Δ/νση:  Βορείου Ηπείρου 20 -  454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλέφωνα:  26513 60319, 60336 - FAX: 26513 60341  

Πληροφορίες :  Ιωάννης Ντόντης, Άννυ Κολοβού. 

email : ntontis@apdhp-dm.gov.gr 

email : akolovou@apdhp-dm.gov.gr. 

 

Αντικείμενο: Ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών [πετρελαίου 

θέρμανσης (CPV:09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV:09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 

09132100-4), λιπαντικών (CPV: 09211000- 1)] για  τις ανάγκες των υπηρεσιών του θέματος (εκτιμώμενης 

συνολικής ποσότητας  390.882   λίτρων). 

Η προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (395.561,53 €), προ Φ.Π.Α. 

Οι ποσότητες ανά κατηγορία/είδος καυσίμου και λιπαντικών και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά 

τμήμα προσφοράς αναλύεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ του Αναλυτικού Τεύχους της 

διακήρυξης. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 2410301001, 2410302001, 2410204001 του Φορέα [1903 Ε.Φ. 

19031010000000, 19035010000000, 19039990100000, 19039990200000, 19039990300000], για τις 

υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ.- Δ.Μ.  και τα έσοδα της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), 

όπως ισχύει για τους Συνοριακούς Σταθμούς. 

Διαδικασία : Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από ελάχιστη προθεσμία 

τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς : για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα 

υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων - λιπαντικών). Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., (ήτοι 30-1-2020, ημέρα 
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Πέμπτη), μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

(Σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1-3.1.2.  του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης). 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για κάθε 

προσφορά ανά τμήμα ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 

72  παρ. 1
α
 του Ν. 4412/2016]. Ως εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα  για το 

οποίο γίνεται η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες  

μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών ήτοι μέχρι 28/8/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για διάστημα εκατόν ογδόντα 

(180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων(Σύμφωνα με την παρ.2.2.1 του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης). 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης : θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης 

λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης 

βενζίνης). 

Για τα λιπαντικά έλαια και τα λιπαντικά μέσα ως τιμή αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των 

οικονομικών προσφορών θα ληφθεί η τιμή των 8,4 € χωρίς Φ.Π.Α. (10,416 € με Φ.Π.Α.)/ανά λίτρο.  

Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων και λιπαντικών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων είναι η  20-12-2019, ημέρα Παρασκευή. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στον Ελληνικό Τύπο είναι η 3-1-2020, ημέρα 

Παρασκευή. 

Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες  προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η 

υποβολή προσφυγών και ένδικων μέσων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 3.4. του 

Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. 

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα είναι 

διάρκειας ενός έτους. 

Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει σύμφωνα με την παρ.2.1.3.του Αναλυτικού 

Τεύχους της προκήρυξης.  

 

 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 

κ.α.α. 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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