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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       Διακήρυξη    02/2021  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ (Κωδικός ΝUTS: EL521), κατόπιν της αριθμ  154/2021 πρακτικό 6ο 

θέμα (ΑΔΑ:Ψ6ΣΜ7ΛΛ-ΖΧΣ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει τη διενέργεια 

διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, 

Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας της ΠΚΜ και  των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού ετών 2021 (Β 

Εξάμηνο)-2022. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 371.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ( άνευ ΦΠΑ:299.193,54 €).  

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. (Το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους).  

 

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: οι με α/α 472/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΩ7ΛΛ-ΟΗΤ, ΑΔΑΜ: 

21REQ007974275) και α/α 473/2021 (ΑΔΑ: 6Δ9Σ7ΛΛ-Β4Ω, ΑΔΑΜ: 21REQ007974303).  

Διάρκεια Συμβάσεων: Η ισχύς των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν αρχίζει από την υπογραφή τους και 

λήγει στις 31.12.2022, με δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως και έξι μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό 

αντικείμενο του έργου και καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση, κατόπιν μονομερούς απόφασης του 

αρμοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

 

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

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 

της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016. 
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Τα είδη της Διακήρυξης  χωρίζονται σε δύο (2) τμήματα, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα: 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%             
χωρίς Φ.Π.Α. 

1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

60.450 It 120.900  lt 50.000,00€ 100.000,00€ 2.420,00€ 

2 Π..Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΚΙΝΗΣΗΣ   

 45.446 lt 98.021 lt 51.000,00€ 110.000,00€ 

3.565,00€ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

14.298 lt 28.597 lt 20.000,00€ 40.000,00€ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή 

προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών του επιλεγόμενου τμήματος/τμημάτων. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/03/2021 11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εγγυήσεις: Στο διαγωνισμό προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: α) εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ 

του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. υπολογιζόμενου 

επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. β) 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

Η Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις 

www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης θα 

παρέχεται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Ημαθίας, 

e-mail: albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr  και στα τηλ. 23313 50210, 122, 224. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 106360 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 11/02/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ  

 

ΑΔΑ: ΩΗΕΘ7ΛΛ-8ΡΙ
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