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Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμούς προμήθειας υγρών καυσίμων
κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ειδικού Φορέα 073 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) 2015, με αριθμ. πρωτ. 24042/264915

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό
διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης: Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134200-9),αμόλυβδη
βενζίνη(CPV: 09132100-4) & super μολυβδούχος βενζίνη (09132200-5) σε ευρώ (€). Η κατακύρωση του
διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα της προμήθειας
(ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά), αλλά αποκλειστικά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, με βάση το
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην
οποία το ποσοστό έκπτωσης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή, στην αντίστοιχη μέση τιμή λιανικής πώλησης της
περιοχής, (Θεσσαλία & Στ. Ελλάδα) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους με δυνατότητα δίμηνης παράτασης (28.02.2016), με
προϋπολογισθείσα συνολική συμβατική αξία 159.751.70 € (Εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία 136.930,03 € &
δικαίωμα δίμηνης παράτασης 22.821,67 €). Οι Προεγκρίσεις του παραπάνω ποσού θα βαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισμό της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., έτους 2015 ειδ.φορ. 073/ΚΑΕ: 1511/ΑΔΑΜ:14REQ002433213/ΑΔΑ:ΒΤΒ4ΗΗΡΧ.
Οι ποσότητες ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών ανά Μ/Μ είναι:
ΟΜΑΔΑ 1. Νομός Λάρισας:
ΟΜΑΔΑ 2. Νομός Μαγνησίας:
ΟΜΑΔΑ 3.Νομός Τρικάλων:
ΟΜΑΔΑ 4. Νομός Καρδίτσας:
ΟΜΑΔΑ 5. Νομός Φθιώτιδας:
ΟΜΑΔΑ 6. Νομός Βοιωτίας:
ΟΜΑΔΑ 7. Νομός Εύβοιας:
ΟΜΑΔΑ 8. Νομός Ευρυτανίας:
ΟΜΑΔΑ 9. Νομός Φωκίδας:

21.600 lit
8.000 lit
16.100 lit
11.400 lit
10.800 lit
4.100 lit
15.000 lit
11.000 lit
5.200 lit

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Π.Δ. 118/2007 και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 4 Φεβρουαρίου
2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 24:01 πµ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 9 Φεβρουαρίου
2015 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να προσφέρουν προσφορά σε συγκεκριμένες
ομάδες/ομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης της ομάδας/ομάδων που προσφέρουν. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).
Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές
που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς
προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών
Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο
του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β67/2010), την ΚΥΑ 626/2001
(ΦΕΚΒ1730/2001), την ΚΥΑ30/2005 (ΦΕΚΒ1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 10.06.2015. Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503585-517, fax:
2413 503674, αρμόδια υπάλληλος κα Χρυσή Γεωργιάδου, στο Τμήμα προμηθειών & διαχείρισης Υλικού ,
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.
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