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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:685493-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πρέβεζα: Πετρέλαιο και αποστάγματα
2022/S 238-685493

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 8
Πόλη: ΠΡΕΒΕΖΑ
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Ταχ. κωδικός: 48100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.konstantinidou@php.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2682360298
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.preveza.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: https://nepps.eprocurement.gov.gr/

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 υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2023 και 2024

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000 Πετρέλαιο και αποστάγματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των 
Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2023 και 2024, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 802.849,28 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV: βενζίνη αμόλυβδη – 09132100-4, πετρέλαιο κίνησης – 09134100-8, 
πετρέλαιο θέρμανσης – 09135100-5, λιπαντικά – 24951100-6)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 647 459.10 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Αριθμός τμήματος: 1

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και 
των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2023 και 2024.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 771.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

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:
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Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη

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
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 1 ομάδα ή περισσότερες.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη
09134100 Πετρέλαιο ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης απλής, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2023 και 
2024.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 539 391.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

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:
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Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

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
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 1 ομάδα ή περισσότερες.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Ελαιολιπαντικών
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24951100 Λιπαντικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα έτη 
2023 και 2024.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 296.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

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:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με μονομερή απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και κατά τον χρόνο της παράτασης δεν θα 
υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

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
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για 1 ομάδα ή περισσότερες.

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:
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά 
έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη.

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

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

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.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/01/2023
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
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων, για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και διαδικασιών.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης — Ρέντης
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης — Ρέντης
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το βιβλίο IV του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016)

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης — Ρέντης
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/12/2022
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