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: 2613-613333
Θέμα: «Πρόσκληση σε

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή

διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο

άρθρο 32 παρ.2 περ. α του

Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε.
Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr), σύμφωνα με την αριθμ. Δ11/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το
οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
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2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις

διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/1011-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και

την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής
οδηγιών».
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου
2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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10. Τις

υπ’

αριθμ.

55961/643/01-03-2017

(Φ.Ε.Κ.

111/τ.

Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)

69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη

και

Δυτικής

Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας»
αντίστοιχα.
11. Την υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,

περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Την

υπ’

αριθ.

2/42053/0094/2002

απόφαση

Υπ.

Οικονομίας,

με

την

οποία

αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι
αρμόδια «για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Περιφερειακό
Συμβούλιο» και επίσης για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
14. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με

την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’
αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ’ αριθ. 226/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2019»
16. Την υπ’ αριθμ. 2649/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδας με θέμα: «1)Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε.
Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%και με κριτήριο κατακύρωσης το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για
έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr)
και 2) Τη σύσταση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω
διαγωνισμού»
17. Την υπ. αριθ. πρωτ. 390921/18158/10-12-2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο
θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των
226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr)
18. Την αριθμ.18/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 226.931,70 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για
έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) β)
Κήρυξη

του

ανωτέρω

διαγωνισμού

άγονου

και

γ)

Προσφυγή

σε

διαδικασία
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016»
19. Την υπ’ αριθμ. Δ11/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με

την οποία παρείχε την σύμφωνη γνώμη, επί του αιτήματος της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν.4013/2011 όπως ισχύει, για την
προσφυγή

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τις

διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περι. α΄ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση προμήθειας
καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες
των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 183.009,43 πλέον ΦΠΑ (ήτοι 226.931,70 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε συνέχεια άγονου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με
τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λόγω των τασσόμενων υπό του νόμου
προϋποθέσεων.
20. Την αριθμ.526/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε.
Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 226.931,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr), σύμφωνα με την αριθμ. Δ11/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ.α του
Ν.4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ.
αριθμ. πρωτ. 390921/18158/10-12-2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω
των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και
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πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 226.931,70 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για
έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης
λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Αμόλυβδη Βενζίνη

41.000

1,630

66.830,00 €

Πετρέλαιο Κίνησης

84.100

1,462

122.954,20 €

Πετρέλαιο Θέρμανσης

32.500

1,143

37.147,50 €

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

226.931,70 €

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα Α: Αμόλυβδη βενζίνη για γεωγραφική περιοχή Πάτρας
ΤΜΗΜΑ Α: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Αμόλυβδη Βενζίνη

38.000

1,630

61.940,00 €

Τμήμα Β: Πετρέλαιο Κίνησης για γεωγραφική περιοχή Πάτρας
ΤΜΗΜΑ Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Πετρέλαιο Κίνησης

79.100

1,462

115.644,20 €
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Τμήμα Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης για γεωγραφική περιοχή Πάτρας
ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Πετρέλαιο Θέρμανσης

27.000

1,143

30.861,00 €

Τμήμα Δ: Πετρέλαιο Θέρμανσης για γεωγραφική περιοχή Αιγίου
ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2.000

1,143

2.286,00 €

Τμήμα Ε: Πετρέλαιο Θέρμανσης για γεωγραφική περιοχή Κάτω Αχαϊας
ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

Πετρέλαιο Θέρμανσης

1.500

1,143

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)
1.714,50 €

Τμήμα ΣΤ: Πετρέλαιο Θέρμανσης για γεωγραφική περιοχή Καλαβρύτων
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2.000

1,143

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)
2.286,00 €
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Τμήμα Ζ: Αμόλυβδη βενζίνη για γεωγραφική περιοχή Πύργου
ΤΜΗΜΑ Ζ: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Αμόλυβδη Βενζίνη

1.000

1,630

1.630,00 €

Τμήμα Η: Πετρέλαιο Κίνησης για γεωγραφική περιοχή Πύργου
ΤΜΗΜΑ Η: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο Κίνησης

ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
2.000

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

1,462

2.924,00 €

Τμήμα Θ: Αμόλυβδη βενζίνη για γεωγραφική περιοχή Αγρινίου
ΤΜΗΜΑ Θ: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)

Αμόλυβδη Βενζίνη

2.000

1,630

3.260,00 €

Τμήμα Ι: Πετρέλαιο Κίνησης για γεωγραφική περιοχή Αγρινίου
ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο Κίνησης

ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
3.000

1,462

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (σε
ευρώ)
4.386,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
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Η ανωτέρω προμήθεια

θα γίνει σύμφωνα

με όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ.

390921/18158/10-12-2018 διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (ΑΔΑ: 68237Λ6-Ω56), τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.
Το κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, είναι το υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου
(βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης
της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019 και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 02.00.072.1511.01.1122, 02.01.072.1511.01.1231, και
02.01.072.1512.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 288/2019, 289/2019 και
290/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: 72061) μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και
τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/03/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 29/03/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04/04/2019 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιημένη αρχή και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί του προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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