
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι,     04/08/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:       180602/3185 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
Πληροφορίες : Ε. Σανούλη
Τηλέφωνο : 22373 50726

Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : e.sanouli  @pste.gov.gr  

                                                         
Περίληψη Διακήρυξης  Διαγωνισμού  με  ανοικτή  Διαδικασία  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για  την

σύναψη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης: “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα
έτος 2022-2023 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας” για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ευρυτανίας,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής,  συνολικού
προϋπολογισμού 85.600,00 €  πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5).

Η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  -  Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας  Διακηρύσσει
Διαγωνισμό  με  Ανοικτή  Διαδικασία  μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για  τη  σύναψη προμήθειας  πετρελαίου
θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ευρυτανίας για  ένα έτος,  με  κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  συνολικού  προϋπολογισμού  85.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5).

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΜΕΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΤΗΣ
07/10/2021 

ΣΕ €

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΖΟΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ σε
€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης                  85.600      1,000 85.600,00 Εντός  των
αποθηκών  των
Υπηρεσιών

Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο βάσει  τιμής  του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί  τοις  εκατό (%),  στη
νόμιμα  διαμορφούμενη  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης,  την  ημέρα  παράδοσης  τους,  όπως
προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και του
Νομού Ευρυτανίας, για τα υγρά καύσιμα.

 
Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση  συμμετοχής, που εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α. 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών   :  
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών
την       19  η    μηνός      Αυγούστου     2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 23:59:59  
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 

γ) Νόμισμα: Ευρώ.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον τύπο: 04/08/2022
Ημερομηνία  και  ώρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών
Συμμετοχής –Τεχνικών προσφορών  

23/08/2022 – 10:00

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pste.gov.gr
Κωδικός ΝUTS GR243 EVRYTANIA

Ισχύς προσφορών: 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης:
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται  στην έδρα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης
υπηρεσίας εντός των αποθηκών της, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή εντός 48 ωρών από
την παραγγελία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της
Χρηματοδότηση: 
Τακτικός προϋπολογισμός  της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί  ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας
αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο
4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). 

Δημοσιότητα:

Το πλήρες κείμενο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) 
Το  πλήρες  κείμενο  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) έχει σταλεί για δημοσίευση και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο τοπικές εφημερίδες
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Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) : www.  pste  .  gov  .  gr  , στην διαδρομή : Θέλω να ► Δώ Προκηρύξεις 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας  και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ Β΄ βαθμού. 

Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  οι  γενικές  υπηρεσίες  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: αναλογικά τον ή τους αναδόχους
προμηθευτές (άρθρο 46 Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04-06-2009) .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από Τμήμα
Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Ε. Σανούλη, τηλέφωνο 2237350726

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ

Φάνης   Χ. Σπανός
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