
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού 06/2022 ΔΙΠΑΕ 

προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ 

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων με αρ. 
διακ. 06/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011336234) «Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 
Σχολών και Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ» σε Θεσσαλονίκη (Σίνδο), Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο, Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.064.516,13€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του ν. 4412/16 

Οι  προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr έως 02/11/2022  και ώρα 13.30 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται (επιπλέον) ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ΔΙΠΑΕ  (https://www.ihu.gr/calls-for-supplies/ ) από την ημερομηνία της ανάρτησης της διακήρυξης 
στο ΕΣΗΔΗΣ  (URL:  https://www.ihu.edu.gr/) 

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Β., Παπάντσιου Όλ. τηλ.: +302510462291-138  e-mail: prom@emt.ihu.gr 

Κωδικοί ΝUTS: EL522, EL515, EL514, EL511, EL526, EL523, EL525, CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4 

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και ειδικότερα 
βάσει του μεγαλύτερου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης λίτρου υγρού καυσίμου του Παρατ. Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ.  Ανάπτυξης, ως την παρ. 1.3.  

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δεκατρία τμήματα, όπως αναφέρονται στην παρ. 1.3 της διακήρυξης, τα οποία 
λαμβάνουν διαφορετικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (παρ. 1.6 διακ). Δικαίωμα συμμετοχής: Παρ. 2.2 της διακ 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  8/11/2022,  ώρα 11:00π.μ. 

Η εγγυητική  συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήμα-τος-των για 
τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και εγγ. καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του Τμήμα-
τος-των χωρίς Φ.Π.Α (παρ. 2.2.2, 4.1). 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για οκτώ (8) μήνες (παρ.  2.4.5 διακ.) 

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΔΙΠΑΕ. Η δαπάνη 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 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.: 26/09/2022. Aρ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 189-532087 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
 
 

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας  
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