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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ταχ. διεύθυνση: 14 χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 2ος όροφος, Κτίριο Καραμανλή
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: econserv@emt.ihu.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2510462291
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ihu.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://www.ihu.gr/calls-for-supplies/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΔΔ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανάδειξη αναδόχου "προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης στο ΔΙΠΑΕ"
Αριθμός αναφοράς: 02/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000 Πετρέλαιο και αποστάγματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου – ων προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης 
για τις ανάγκες Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ για το έτος 2020 σε Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο Θεσσαλονίκη 

mailto:econserv@emt.ihu.gr
http://www.ihu.gr
https://www.ihu.gr/calls-for-supplies/
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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(Σίνδο) και για το έτος 2021 σε Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο, Θεσσαλονίκη (Σίνδο), Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 13 τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο της ποσότητας του/των 
τμήματος/των.
Πειγραφή της παρούσας αναφέρεται στην παραγρ.1.3 της αριθμ. 02/2020 Διακήρυξης, καθώς και στο 
Παράρτημα Ι

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 699 866.94 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 13

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Καβάλα (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (Δ/ΝΣΗ: Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα) .
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 510 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Καβάλας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Δράμα (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Δράμας – Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (Δ/ΝΣΗ: 1ο χλμ. Δράμας-
Μικροχωρίου, 66100 Δράμα)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 927.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Δράμας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Διδυμότειχο Ν. Έβρου (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρέλαιου θέρμανσης σε Διδυμότειχο Ν. Έβρου (έτη 2020-21) / (Δ/ΝΣΗ: Βασιλέως Γεωργίου 3, 683 
00 Διδυμότειχο Έβρου)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 995.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Έβρου
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος- Αλεξάνδρεια Πανεπ.) (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος- Αλεξάνδρεια . Πανεπ/ Δ/ΝΣΗ: Σίνδος, 57400 
Θεσσαλονίκη.) (έτη 2020-21).
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 778 968.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Θεσσαλονίκης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Σέρρες (έτος 2021)
Αριθμός τμήματος: 5
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου σε Σέρρες (έτος 2021) , (Δ/ΝΣΗ: τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 176 975.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Σερρών

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κιλκίς (έτος 2021)
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε Κιλκίς (έτος 2021), Ακαδημαϊκό Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και 
Ένδυσης (Δ/ΝΣΗ: 3 χιλ. Κιλκίς-Μεταλλικού, 61100 ΚΙΛΚΙΣ)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 407.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Κιλκίς

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο θέρμανσης σε Κατερίνη (έτος 2021)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης σε Κατερίνη (2021).– Ακαδημαϊκό Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Δ/ΝΣΗ: Ηπείρου 5, Κατερίνη Ν. Πιερίας 601 00)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 314.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Πιερίας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης σε Καβάλα (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για Καβάλα (έτη 2020-21) / Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (Δ/ΝΣΗ: Αγ. Λουκάς, 
65404 Καβάλα)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 572.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Καβάλας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης για Θεσσαλονίκη (Σίνδος - Αλεξάνδρεια Πανεπ) (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελείου κίνησης σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος - Αλεξάνδρεια Πανεπ) (έτη 2020-21)/Αλεξάνδρεια 
Πανεπιστημιούπολη (Δ/ΝΣΗ: Σίνδος, 57400 Θεσσαλονίκη).
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 887.10 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Θεσσαλονίκη

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πετρέλαιο κίνησης για Σέρρες (έτος 2021)
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σε Σέρρες (έτος 2021)/Πανεπιστημιούπολη Σερρών (Δ/ΝΣΗ: τέρμα Μαγνησίας, 
62124 Σέρρες)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 185.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Σερρων

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων για Καβάλα (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Καβάλα (έτη 2020-21)/Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (Δ/ΝΣΗ: 
Αγ. Λουκάς, 65404 Καβάλα)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 290.32 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών





12 / 17

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Καβάλας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος Αλεξάνδρεια Πανεπ) (έτη 2020-21)
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε Θεσσαλονίκη (Σίνδος Αλεξάνδρεια Πανεπ) (έτη 2020-21)/
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (Δ/ΝΣΗ: Σίνδος, 57400 Θεσσαλονίκη)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 696.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/10/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Θεσσαλονίκης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων για Σέρρες (έτος 2021)
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100 Αμόλυβδη βενζίνη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνη 95 οκτανίων σε Σέρρες (έτος 2021)/Πανεπιστημιούπολη Σερρών (Δ/ΝΣΗ: τέρμα 
Μαγνησίας, 62124 Σέρρες)
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης παρατίθεται Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 032.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ως τη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως τις παραγράφους: 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων, 2.4.5 Χρόνος 
ισχύος των προσφορών, 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου, 5.2Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και 
ειδικότερα, βάσει μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατηρητ. Τιμών Υγρών Καυσίμων για τον αντίστοιχο 
Δήμο στο Νομό Σερρών

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μέσο “ειδικό” ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρείς (3) προηγούμενες κλειστές διαχειριστικές περιόδους (βάσει 
νομοθεσίας) ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας του/των είδους/ών για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας υποβάλλει προσφορά

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για όλα τα Τμήματα:
Τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών ή τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης που έχουν 
εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών κλειστών διαχειριστικών περιόδων (βάσει νομοθεσίας), από τις οποίες 
θα προκύπτει παραδοτέα ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη με το 1/3 της ζητούμενης ποσότητας του/των Τμήματος/
μάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά
Επιπλέον, μόνο για το Τμήμα 1, λόγω της ιδιομορφίας του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν:
Ότι διαθέτουν μικρά βυτιοφόρα χωρητικότητας 5-7 τόνων περίπου και μεγάλα βυτιοφόρα χωρητικότητας 
20 τόνων και άνω, νόμιμα χαρακτηρισμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, ως αυτοκίνητα βυτιοφόρα υγρών 
καυσίμων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Αναφέρονται στη Διακήρυξη 02/2020 ΔΙΠΑΕ και κυρίως στις παραγράφους 4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/09/2020
Τοπική ώρα: 16:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/09/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 
και ειδικότερα, βάσει του μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο υγρού καυσίμου (άνευ ΦΠΑ 24%), του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τους 
αντίστοιχους Δήμους στους Νομούς: Καβάλας (αντίστοιχα προς τα τμήματα 1, 8 και 11), Δράμας (αντίστοιχα 
προς το Τμήμα 2), Έβρου για Διδυμότειχο (αντίστοιχα προς το Τμήμα 3), Θεσσαλονίκης για Σίνδο (αντίστοιχα 
προς τα τμήματα 4, 9 και 12), Σερρών (αντίστοιχα προς τα τμήματα 5, 10 και 13), Κιλκίς (αντίστοιχα προς 
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το τμήμα 6) και Πιερίας για Κατερίνη (αντίστοιχα προς το τμήμα 7), όπως ισχύει κατά την εκάστοτε ημέρα 
παράδοσης αυτού.
Η νόμιμα διαμορφούμενη ημερήσια μέση τιμή λαμβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.fuelprices.gr για τις αντίστοιχες περιοχές, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α' 
93). Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 63 Ν. 4257/2014 (Α', 93).
Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων υγρών 
καυσίμων θέρμανσης/κίνησης που θα απαιτηθούν εντός εκάστου έτους. Οι συμβατικές ποσότητες 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.
Περιλαμβάνεται ρήτρα αναθεώρησης, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αναπροσαρμόζεται η 
τιμή ανά λίτρο υγρού καυσίμου σύμφωνα με τη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος μέση τιμή της περιοχής 
(όπου θα γίνει η παραλαβή του υγρού καυσίμου), όπως ισχύει την ημέρα παράδοσης του είδους ενώ παραμένει 
σταθερό το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος ανά λίτρο υγρού καυσίμου του εκάστοτε τμήματος.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ως τις παραγράφους της αριθμ. 02/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ: 3.4Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή 
Δικαστική Προστασία, 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων, 5.4 Δικαστική 
επίλυση διαφορών.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

http://www.fuelprices.gr
http://www.fuelprices.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/




17 / 17

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/07/2020

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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