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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: ττ 194356/6861 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 177288) 

 
1. Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας. 

2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπη-
ρεσιών 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 – 09211000-1) 

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 802.849,28 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..  

4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. 

5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους). 

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυ-
σίμων και λιπαντικών. 

7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στο ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1924). 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, προσμετρούμενες από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 

10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 177288) και επίσης με ε-
λεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας: www.preveza.gr.  

11. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09.01.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
μ.μ.. 

12. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11.01.2023, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ.. 

13. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 31.12.2024, δυνάμενη να παρατα-
θεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.  

14. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών από την αρμόδια επιτροπή 
και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.  

15. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, ηλεκτρονικά, μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου 
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 της διακήρυξης. 

16. Η Προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011772900). Η Διακήρυξη έχει δημοσι-
ευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC11775112). 

                                                                                                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                              

 

                                                                                                     ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΔΑ: 6Β5Φ7Λ9-8ΕΝ
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