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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δ/νση Οικονομικού
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας)
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Ταχ. κωδικός: 41110
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonom@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413506202
Φαξ:  +30 2413506175
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαιοειδών για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιόητας Π.Ε. Λάρισας
Αριθμός αναφοράς: 07/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09100000 Καύσιμα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντιικών για τις (πετρελαιοειδών) για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

mailto:oikonom@thessaly.gov.gr
www.thessaly.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 332 401.07 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λάρισα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) [Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη]

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 317 980.24 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός του ενός (1) έτους λόγω π.χ του ρυθμού 
κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης:
- ύψους 25% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά 
τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου
- ύψους 5% με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών υψηλότερης κατανάλωσης (π.χ των μηχανημάτων 
έργου)
- (δυνητικά) ύψους 5% προερχόμενη από το διαθέσιμο ποσοστό (5%) της διαγωνιστικής διαδικασίας, στην 
περίπτωση που προκύψει αρνητική έκπτωση (έως 5% σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) στο πλαίσιο αυτής.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΑΡΙΣΑ/Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 199.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού 
κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης:
- ύψους 25% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά 
τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου
- ύψους 5% με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών υψηλότερης κατανάλωσης (πχ των μηχανημάτων 
έργου).
- (δυνητικά) ύψους επιπλέον 5% προερχόμενη από το διαθέσιμο ποσοστό (5%) της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
στην περίπτωση που δεν προκύψει αρνητική έκπτωση (έως 5% σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) στο πλαίσιο 
αυτής.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες





4 / 8

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λάρισα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 866.63 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού 
κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης:
- ύψους 25% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά 
τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου
- ύψους 5% με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών υψηλότερης κατανάλωσης (πχ των μηχανημάτων 
έργου).
- (δυνητικά) ύψους επιπλέον 5% προερχόμενη από το διαθέσιμο ποσοστό (5%) της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
στην περίπτωση που δεν προκύψει αρνητική έκπτωση (έως 5% σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) στο πλαίσιο 
αυτής.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
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Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λάρισα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 866.63 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού 
κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης:
- ύψους 25% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά 
τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου
- ύψους 5% με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών υψηλότερης κατανάλωσης (πχ των μηχανημάτων 
έργου).
- (δυνητικά) ύψους επιπλέον 5% προερχόμενη από το διαθέσιμο ποσοστό (5%) της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
στην περίπτωση που δεν προκύψει αρνητική έκπτωση (έως 5% σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) στο πλαίσιο 
αυτής.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24951000 Γράσα και λιπαντικά
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λάρισα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της αναθέτουσας αρχής

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 487.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού 
κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης:
- ύψους 35% με σκοπό την κάλυψη του κόστους λόγω ενδεχόμενης πληθωριστικής αύξησης των τιμών στην 
περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παραταθεί πέραν του ενός (1) έτους ή της κάλυψης επιπρόσθετων/
απρόβλεπτων αναγκών που τυχόν θα προκύψουν κατά το συμβατικό χρόνο.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Απαιτείται η εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο και η άδεια λειτουργίας επιχείρησης στο αντικείμενο της 
σύμβασης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 155-440058

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 06/03/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/10/2022
Τοπική ώρα: 09:30
Τόπος:
Λάρισα

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και διενεργείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. 
διαγωνισμού: 171550). Η συνολική δέσμευση στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης που 
αφορούν τόσο τις τροποποιήσεις του αντικειμένου, όσο και την χρονική παράταση, ανέρχεται σε 332.401.07 
ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/09/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440058-2022:TEXT:EL:HTML
www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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