
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ           Ξξέβεδα,   15.09.2020 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ      
ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΘΑΗ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ                   Αξ. Ξξωη.: ηη 125165/4594 
Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖ-

ΘΔΗΑΠ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΖΠ Ξ.Δ. ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΘΑΗ ΡΥΛ 

ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΣΥΟΗΘΖΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ 

(Α/Α ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 99135) 
 

1. Αλαζέηνπζα αξρή: Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

2. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθε-
ξεηαθήο  Δλόηεηαο Πξέβεδαο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ρσξηθήο αξκνδηόηεηάο ηεο, γηα ηα έηε 2021 
θαη 2022. 

3. Ππλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 358.615,94 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α..  

4. Δίδνο δηαγωληζκνύ: Αλνηθηόο Γηεζλήο Μεηνδνηηθόο Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο. 

5. Θξηηήξηα αλάζεζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη 
ηηκήο (πςειόηεξν επί ηνηο % πνζνζηό έθπησζεο ζηε δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ 
είδνπο). 

6. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο: Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξν-
ζθνξά, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη θνηλνπξαμίεο κε αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηελ εκπνξία πγξώλ θαπ-
ζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ. 

7. Θαηάζεζε πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ., ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκε-
λα ζην λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζκ. 
56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ Β’ 1924). 

8. Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Γέθα κήλεο (300) εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

9. Δγγπήζεηο: Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζηνπο νπνίνπο ζα 
θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα αλα-
θεξόκελα ζην ηεύρνο ηεο πξνθήξπμεο. 

10. Ξαξαιαβή ηεπρώλ δηαθήξπμεο: Η δηαθήξπμε κε όια ηα Παξαξηήκαηα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr (Α/Α πζηήκαηνο: 99135) θαη επίζεο κε ειεύ-
ζεξε θαη πιήξε πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή Γ/λζε ηεο Π.Δ. Πξέβεδαο www.preveza.gr.  

11. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: 16.10.2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 
15:00 κ.κ.. 

12. Ζκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ: 21.10.2020, εκέξα Σεηάξηε 
θαη ώξα 10:00 π.κ.. 

13. Σξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Από 01.01.2021 έσο 31.12.2022, δπλάκελε λα παξαηαζεί ζύκ-
θσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε δηαθήξπμε.  

14. Ξιεξωκή: Σκεκαηηθή, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
θαη ηελ πξνζθόκηζε, από ηνλ αλάδνρν, ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

15. Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο - παξνρή δηεπθξηλήζεωλ: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ειεθηξνληθά, κόλν κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 
www.promitheus.gov.gr, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

16. Η Πξνθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 20PROC007312674, ΑΓΑ: ΩΝΡ87Λ9-ΛΒΡ). Η 
Γηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 20PROC007312846). 

                                                                                    Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ 

                                                                             ΥΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ  

 

                                                                                             ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΣΟΗΚΑΛΖΠ 
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