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Περίληψη τησ αριθμ. 3/22 διακήρυξησ 
Ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για την προμήθεια υγρϊν καυςίμων & λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των Π.  Ε. 

Μαγνηςίασ & ποράδων, διάρκειασ ενόσ ζτουσ 

 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ 
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr).με 
υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 178426. 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υγρϊν καυςίμων & λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των Π. Ε. Μαγνθςίασ & ποράδων, 
διάρκειασ ενόσ ζτουσ. 
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα παρακάτω δφο τμιματα και τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ 
του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 

Για τα ανωτζρω τμιματα 1 & 2 γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο από υποψθφίουσ αναδόχουσ που καλφπτουν το ςφνολο των 
ηθτοφμενων ειδϊν του κάκε τμιματοσ 1 ι 2 και όχι μζροσ αυτϊν ι για το ςφνολο των τμθμάτων 1 & 2. 
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 
Η ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα προαίρεςθσ που δε μπορεί ςυνολικά να υπερβαίνει το 50% του προχπολογιςμοφ τθσ 
διακιρυξθσ κάκε είδουσ καυςίμου και λιπαντικϊν του διαγωνιςμοφ που οφείλεται ςε κάποια απρόβλεπτθ ανάγκθ υψθλότερθσ 
κατανάλωςθσ – π.χ. ζντονα καιρικά φαινόμενα, όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και τθν 
κάλυψθ τθσ ποςότθτασ προμικειασ λόγω ενδεχόμενθσ αφξθςθσ των τιμϊν των καυςίμων κατά τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ 
χρόνου. 
Η ανακζτουςα αρχι μετά τθν ενεργοποίθςθ και εξάντλθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων προαίρεςθσ, δφναται να 
διαφοροποιιςει τισ ποςότθτεσ κατανάλωςθσ μεταξφ των δφο ειδϊν καυςίμων κίνθςθσ (αμόλυβδθσ βενηίνθσ και πετρελαίου 
κίνθςθσ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα γίνει επιπλζον υπζρβαςθ ςτο ςυνολικό ςυμβατικό ποςό ανά είδοσ καυςίμου. 
Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ εντόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, λόγω π.χ. ρυκμοφ κατανάλωςθσ μζχρι εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων. 
Σα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ αςκοφνται με μονομερι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Σμήματα Ονομαςία τμήματοσ Κωδικόσ 
CPV 

Περιγραφή Είδουσ CPV Εκτιμϊμενη 
ποςότητα ςε λίτρα (lt) 

Εκτιμϊμενη αξία 

Σμήμα 1 Προμήθεια υγρϊν καυςίμων 

09134200-9 Καφςιμο πετρελαιοκινθτιρων ντίηελ 48.300 lt 77.396,85 

09132100-4 Αμόλυβδθ βενηίνθ 15.000 lt 25.185,48 

09135100-5 Πετρζλαιο κζρμανςθσ 14.000 lt 18.075,81 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 120.658,15 

Φ.Π.Α. 24% 28.957,95 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 ΜΕ Φ.Π.Α 149.616,10 

Σμήμα 2 Προμήθεια λιπαντικϊν 09211000-1 Λιπαντικά 7.000,70 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 7.000,70 

Φ.Π.Α. 24% 1.680,17 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΜΕ Φ.Π.Α 8.680,87 

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 & ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΜΕ Φ.Π.Α. 158.296,97 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 50% 79.148,49 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 237.445,45 
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Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ του/των προςφερομζνου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να υποβλθκοφν οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ: Ελλθνικά. 
Προθεςμία παραλαβήσ των προςφορϊν: 19/12/2022 και ϊρα 12:00. 
Ελάχιςτη απαιτοφμενη χρονική διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ: Διάρκεια ζξι (6) μινεσ. 
Αποςφράγιςη των προςφορϊν: 22/12/2022, θμζρα Πζμπτη και ϊρα 10:30. Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΗΔΗ, για τθν 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, 
εφεξήσ Επιτροπή Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 
 
Π.Δ.                                                                                       Ο Περιφερειάρχησ  Θεςςαλίασ 
1. Εφθμερίδα «Σαχυδρόμοσ τθσ Μαγνθςίασ»  
2. Εφθμερίδα «Μαγνθςία»  
3. Εφθμερίδα «Η Θεςςαλία τθσ Δευτζρασ»

                                                                                                                          
Κωνςταντίνοσ Αγοραςτόσ 

4. Εφθμερίδα τθσ Τπθρεςίασ 
5. Γενικό Πίνακα Ανακοινϊςεων Π. Ε Μ.& . 
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