
 

 

 
 

Περίληψη Διακήρυξης 02/2020 ΔΙΠΑΕ 

Ανοικτού διεθνή  διαγωνισμού (άνω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

επιλογής αναδόχ-ου(-ων)   

«προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες  

Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ» 

 

Α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε.) 

Διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ 

Σημείο επαφής: Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη /Σίνδος, 574 00, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (τηλ. 2310013654/1) 

Πληροφορίες: κα Γεωργιάδου Βασιλική, τηλ.: +302510462291,  fax: +302510462140, e-mail: econserv@emt.ihu.gr 

URL:  https://www.ihu.edu.gr/  

Β. Αριθμός Διακήρυξης: 02/2020 ΔΙΠΑΕ 

Γ. Είδος σύμβασης: Προμήθεια 

Κωδικοί ΝUTS: EL515: Θάσος- Καβάλα, EL514: Δράμα, EL511: Έβρος, EL522: Θεσσαλονίκη, EL526: Σέρρες, EL523: Κιλκίς, 

EL525: Πιερία 

Δ. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός. 

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και ειδικότερα 

βάσει του μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης. 

Περιγραφή του έργου- Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 

Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ. 

Συνοπτικά ανά α.α.Τμήματος/Περιγραφή Τμήματος/ CPV/Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ, έχει ως εξής: 

1/Πετρέλαιο θέρμανσης- Καβάλα (έτη 2020-21)/09135100-5/95048, 2/Πετρέλαιο θέρμανσης σε Δράμα (έτη 2020-

21)/09135100-5/95059, 3/Πετρέλαιο θέρμανσης σε Διδυμότειχο Ν. Έβρου (έτη 2020-21)/09135100-5/95061, 

4/Πετρέλαιο θέρμανσης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος- Αλεξ. Πανεπ.) (έτη 2020-21)/09135100-5/95063, 5/Πετρέλαιο 

θέρμανσης σε Σέρρες (έτος 2021)/09135100-5/95064, 6/Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κιλκίς (έτος 2021)/09135100-5/95065, 

7/Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κατερίνη (έτος 2021)/09135100-5/95066, 8/Πετρέλαιο κίνησης σε Καβάλα (έτη 2020-

21)/09134200-9/95069, 9/Πετρέλαιο κίνησης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος - Αλεξ. Πανεπ) (έτη 2020-21)/09134200-9/95073, 

10/Πετρέλαιο κίνησης σε Σέρρες (έτος 2021)/09134200-9/95083, 11/Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Καβάλα (έτη 

2020-21)/09132100-4/95085, 12/Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος Αλεξ. Πανεπ) (έτη 2020-

21)/09132100-4/95090, 13/Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Σέρρες (έτος 2021)/09132100-4/95092 

Επισημαίνεται ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων υγρών καυσίμων 

θέρμανσης/κίνησης που θα απαιτηθούν εντός εκάστου έτους. Οι συμβατικές ποσότητες (Πίνακας Α της παρ. 1.3 Διακ.) 

μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε αντίστοιχη ισχύουσα τιμή λίτρου υγρού καυσίμου, 

την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, καθώς και τις ανάγκες του ΔΙΠΑΕ σε υγρά καύσιμα 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η Σύμβαση υποδιαιρείται 

σε δέκα τρία (13) Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα, είτε για περισσότερα είτε για όλα τα τμήματα και για 

το σύνολο κάθε τμήματος, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Ε. Τίτλος διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 

Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ. 

Στ. Χρονική διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 για τα Τμήματα 1,2,3,4,8,9,11,12 και 

από 01/01/2021 έως 31/12/2021  για τα Τμήματα 5,6,7, 10 και 13 (παρ. 1.3 Διακ.). 

Ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν τη Διακήρυξη από την Ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ https://www.ihu.gr/calls-for-

supplies/ 

Η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας είναι έως 2.107.835,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 1.699.866,94€  πλέον ΦΠΑ. Στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης αναφέρεται η εκτιμώμενη 

αξία κάθε Τμήματος ανά έτος. 

Θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

έως τις 3/9/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
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Ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 8/9/2020 

Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν. 

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα την παραγρ 2.2.2 της Διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης. 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 

προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.  

ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Η δαπάνη για την 

εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΔΙΠΑΕ (Κ.Α.Ε.: 1611) 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 6 της Διακήρυξης 

ιη. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 28-07-2020, όπου έλαβε αριθμό αναφοράς 2020-

098869 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της  

 

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 

Δημήτριος Μπαντέκας  

Καθηγητής 
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