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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης) για τις ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της 

 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργεί ανοιχτό (τακτικό) 
µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις %), για την ανάδειξη προµηθευτών καυσίµων, ήτοι 1.722.965 λίτρων καυσίµων 
(πετρελαίου) θέρµανσης και 327.830 λίτρων καυσίµων κίνησης [35.830 λίτρα βενζίνη αµόλυβδη 
απλή, 291.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, 1.000 λίτρα βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου (πρώην 
super)],  όπως αναλυτικά εξειδικεύονται ανά υπηρεσία, στο Παράρτηµα Α΄ της σχετικής διακήρυξης, για 
το χρονικό διάστηµα από 01-01-2015 µέχρι την 31-12-2015, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και λοιπών Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς 
της. Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, µέση 
τιµή χονδρικής πώλησης εκάστου είδους, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, την ηµέρα παράδοσής του 
και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. Το ανωτέρω 
ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Ο συνολικός ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.735.110,32 €, µε Φ.Π.Α. και επιµερίζεται σε 2.233.755,20 € για 
καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης και σε 501.355,12 € για καύσιµα κίνησης, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, των ενδιαφεροµένων υπηρεσιών κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη. 
 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα προµη-
θειών - γραφείο 232 – 1ος όροφος) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των 
αιτήσεων συµµετοχής, είναι η 29η του µηνός Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 
Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής δεν υπάρχουν. 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν προσφορές που θα καλύπτουν το σύνολο 
της ποσότητας κάθε κατηγορίας, µε την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συµµετοχής (ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας αξίας για την ποσότητα που 
επιτρέπεται να προσφερθεί, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ∆ιευκρινίζεται ότι προσφορά για τα καύ-
σιµα κίνησης θα αφορά το σύνολο της ποσότητας και των τριών (3) προαναφεροµένων ειδών και η κα-
τακύρωση θα λάβει χώρα και για τα τρία είδη σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν 
το σύνολο των ποσοτήτων και των τριών ειδών καυσίµων κίνησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Περαιτέρω ενόψει των διαφορετικών ποσοτήτων και των διαφορετικών τιµών για κάθε είδος καυσίµου 
κίνησης, η χαµηλότερη τιµή θα προσδιορισθεί συνολικά και για τα τρία είδη και το αποτέλεσµα θα κατα-
κυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 
προϋπολογισµού των καυσίµων κίνησης. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. 
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 Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά), οι οποίες καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε 
αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων. 
 Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 01-01-2015 µέ-
χρι την 31-12-2015, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε 
ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέσα σε χρονικό διάστηµα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα 
καύσιµα θέρµανσης. Η παράδοση των καυσίµων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και των Ν.Π.∆.∆. και ιδρυµάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προµηθευτή. 
 Η διάρκεια της συµβάσεως, που θα υπογραφεί, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2015 
µέχρι την 31-12-2015 και µπορεί να παραταθεί, για δίµηνο χρονικό διάστηµα, µε µονοµερή έγγραφη α-
πόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου δια-
γωνισµού και, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που 
καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη και µνηµονεύονται ρητά στο άρθρο 1 του σχετικού σχεδίου σύµβα-
σης. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν 
να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους. Γλώσσα προσφορών η ελληνική. Το µοναδικό νόµισµα, 
το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς στο διαγωνισµό, του συµβατικού 
τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ. 

Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2015, 
των ενδιαφεροµένων υπηρεσιών, µε χρηµατικά εντάλµατα, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παρα-
λαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοι-
κητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή 
του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε 
το Ν. 2198/94. Σε ότι αφορά την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι κρα-
τήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσο-
νται τα καύσιµα που προορίζονται για τα µηχανήµατα έργου. 
 Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης, περίληψη της οποίας 
απεστάλη, για δηµοσίευση, στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 
16/09/2014, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµι-
κού της Περιφέρειας Ηπείρου [Γραφ. 232 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, Κεντρ. Πλατεία 
(Πύρρου) 452 21 Ιωάννινα], τις εργάσιµες ώρες και στο τηλέφωνο 26513 64 232 - Πληροφορίες : Ιω-
άννης Τσεπέλης – Αλεξάνδρα Μαυριά ή στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στη 
διεύθυνση www.php.gov.gr . 

 
                                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

                                                               ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 


		2014-09-17T10:26:32+0300




