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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ηγουμενίτσα,  29 Σεπτεμβρίου 2021  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                        Αριθ.Πρωτ. :  οικ. 149912/18127 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση      : Π.Τσαλδάρη 18 
Ταχ. Κώδικας   : 46100 
Πληροφορίες   : Σαρμπάνη Χρ. 
Τηλέφωνο        : 2665360111 - 119 
Fax                   : 2665360121 
E-mail              : ch.sarmpani@php.gov.gr 
                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 139341 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1.Αναθέτουσα αρχή:  Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας      
2.Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός  
διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία. 
3.α)Αντικείμενο της προμήθειας: Ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, 
καύσιμα κίνησης και λιπαντικά) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
και των νομικών προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές (φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του 
Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων.   
   β) Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:  465.376,96 € με ΦΠΑ. 
   γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά είδος : 
         ΟΜΑΔΑ Α (1)  Πετρέλαιο θέρμανσης: 61.910,72 €  με Φ.Π.Α. 
         ΟΜΑΔΑ Β (2)  Καύσιμα κίνησης: 371.660,24 €  με Φ.Π.Α. 
         ΟΜΑΔΑ Γ (3)    Λιπαντικά : 31.806,00 €  με Φ.Π.Α 
4.Διάθεση τευχών διακήρυξης: στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Θεσπρωτίας: www.thesprotia.gr, 
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
5.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
α) Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Η ημερομηνία ανάρτησης του 
διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31−10−2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 
17:00 
β) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00, μέσω των αρμόδια πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
γ) Γλώσσα: Ελληνική. 
δ) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 
6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: 
Ανοικτή συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες προμηθευτές 
7.Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την σελίδα 13 της σχετικής διακήρυξης.  
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με την εμπορία πετρελαιοειδών. 
9 α) Τόπος-Τρόπος και Χρόνος παράδοσης – παραλαβής υλικών: Όπως αναφέρονται στην σελίδα 
16 της σχετικής διακήρυξης.  
    β) Διάρκεια της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2023. 
    γ) Πληρωμή:  Μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την επόμενη της οριζόμενης 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 
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11. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: Η κατακύρωση θα γίνει για μία Ομάδα (π.χ. Α ή Β ή Γ ) ή 
και για τις δύο Ομάδες (Α και Β και Γ) και για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών της Ομάδας και 
όχι για μέρος αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης α).την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής με υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης % στην 
εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του είδους {Ομάδες Α(1) και Β(2)} και β).στην 
χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή {Ομάδα Γ (3)}. 
12.Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: 29-09-2021. 
13. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο:  30/9 & 05-10-2021. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες − διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του ΕΣΗΔΗΣ κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική Διακήρυξη. 
 

                           Ε.Π. 
                                                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                                                                          ΘΩΜΑΣ Γ.ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHILDA ENRIKETA
SGOURIDOU
Ημερομηνία: 2021.10.04 09:39:47 EEST
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