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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 03/2020 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 90555) 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL54) προκηρύσσει, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του άρθ. 27 (§1&4) του ν.4412/2016, για 

την ανάδειξη Προμηθευτών Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του στο ν. 

Ιωαννίνων και ν. Θεσπρωτίας (NUTS EL543, EL542) για το έτος 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

#289.967,00#€ άνευ ΦΠΑ ή #359.559,08#€ με ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής: ήτοι (μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης του είδους). Αναλυτικά: Αμόλυβδη Βενζίνη (CPV: 09132100-4) 9.100 lt, 15.459,08€, 

Πετρέλαιο Κίνησης (CPV: 09134100-8) 222.000 lt, 344.100,00€. Δυνατότητα προσφοράς και για 

τμήματα του διαγωνισμού. Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι 

άνω των ορίων του άρθ. 5 του ν.4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν.4412/2016.Για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ύψους 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά 

προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ειδών στα οποία συμμετέχει ο 

οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται 

εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές. 

Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 06/05/2020, ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 08-05-2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-06-2020/ 

15:00, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-06-2020 / 09:30. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 

180 ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης από το Κ.Κ.Π.Π.Η. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο 

τηλέφωνο 2651360103, από την ιστοσελίδα μας http://kkppe.gr/στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από 

την πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr 
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