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                                       ΠΕΡΙΛΗΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (3/2019) 
 

 Η Τπηπεςία Πολισικήρ Αεποποπίαρ ανακοινύνει ση διενέπγεια ηλεκσπονικοό ανοιφσοό Διαγψνιςμοό 

 με κπισήπιο κασακόπψςηρ σην πλέον ςτμυέποτςα απϋ οικονομική άποχη πποςυοπά βάςει - σιμήρ, για σην  

ππομήθεια κατςίμψν κίνηςηρ, θέπμανςηρ και λιπανσικύν οπγανικύν μονάδψν σηρ ΤΠΑ για σο έσορ  2019 

 Ο διαγψνιςμϋρ θα ππαγμασοποιηθεί με φπήςη σηρ πλασυϋπμαρ σοτ Εθνικοό τςσήμασορ Ηλεκσπονικύν    

Δημοςίψν τμβάςεψν (ΕΗΔΗ) μέςψ σηρ διαδικστακήρ πόληρ www.promitheus.gov.gr σοτ ςτςσήμασορ. 

       Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκσπονικήρ τποβολήρ πποςυοπύν : 08-04-2019  και ύπα 18:00 

Κασαληκσική ημεπομηνία τποβολήρ πποςυοπύν : 06-05-2019 και ύπα 17:00 

Φπονική διάπκεια ιςφόορ πποςυοπύν : Έξι μήνερ απϋ σην επομένη σηρ κασαληκσικήρ ημεπομηνίαρ τποβολήρ 

σψν πποςυοπύν. 

Πποϊπολογιςμϋρ : € 949.317,60   (ςτμπεπιλαμβανομένοτ ΥΠΑ 24%). 

(CPV 09135100-5, CPV 09134200-9, CPV 09135100-4, CPV 09134100-8, CPV 09211000-1, CPV 09211600-7) 

Γλύςςα : Ελληνική 

Εγγτήςειρ : α)τμμεσοφήρ:ανά σμήμα ςσο διαγψνιςμϋ , ποςοό ίςοτ με σο 2% επί σηρ ςτνολικήρ εκσιμύμενηρ 

αξίαρ σηρ όμβαςηρ  εκσϋρ Υ.Π.Α.([άπθπο 72 παπ. 1α σοτ Ν. 4412/2016).Σο ποςϋ τπολογίζεσαι ςόμυψνα με 

σην αξία σηρ ςόμβαςηρ  ποτ αναλογεί ςσο σμήμα, για σο οποίο γίνεσαι έκαςση  πποςυοπά. 

β)Καλήρ εκσέλεςηρ : Με σην τπογπαυή σηρ όμβαςηρ θα κασασεθεί εγγόηςη καλήρ εκσέλεςηρ, ανά σμήμα 

ςσο διαγψνιςμϋ , ποςοό ίςοτ, με  5% επί σηρ αξίαρ σηρ ςόμβαςηρ εκσϋρ ΥΠΑ άπθπο 72 παπ. 1α σοτ Ν. 

4412/2016)και κασασίθεσαι ππιν ή κασά σην τπογπαυή σηρ ςόμβαςηρ. Σο ποςϋ τπολογίζεσαι ςόμυψνα με 

σην αξία σηρ ςόμβαςηρ  ποτ αναλογεί ςσο σμήμα, για σο οποίο γίνεσαι έκαςση  πποςυοπά) 

           Δικαίψμα ςτμμεσοφήρ ςσο διαγψνιςμϋ έφοτν υτςικά ή νομικά ππϋςψπα ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςσο 

άπθπο 25 σοτ Ν. 4412/16, λαμβάνονσαρ τπϋχη σο άπθπο 19 σοτ ιδίοτ νϋμοτ.  

Για σα Καόςιμα:Γίνονσαι δεκσέρ πποςυοπέρ ποτ αυοποόν  ςσο  ςόνολο σηρ πποκηπτφθείςηρ ποςϋσησαρ,  ανά 

είδορ και  σϋπο παπάδοςηρ  , ϋπψρ ατσά οπίζονσαι ςση Διακ/ξη  αναλτσικά. Οι ποςϋσησερ μποποόν  να 

ατξομειψθοόν αναλϋγψρ σηρ διαμοπυοόμενηρ κάθε υοπά μέςηρ σιμήρ λιανικήρ πύληςηρ  για ση 

ςτγκεκπιμένη πεπιυεπειακή ενϋσησα σοτ νομοό ϋποτ θα βπίςκεσαι η έδπα σοτ αναδϋφοτ, σην ημέπα 

παπάδοςηρ, με σην πποϊπϋθεςη ϋσι δεν θα τπεπβεί σην ανύσαση ςτνολική πποβλεπϋμενη δαπάνη. Ψρ μέςη 

σιμή λιανικήρ πύληςηρ οπίζεσαι η σιμή (εκσϋρ ΥΠΑ) ποτ αναπσάσαι απϋ σο Παπασηπησήπιο Σιμύν Τγπύν 

Κατςίμψν σοτ Τποτπγείοτ Ανάπστξηρ & Ανσαγψνιςσικϋσησαρ (Γενική Γπαμμασεία Εμποπίοτ & Κασαναλψσή), 

ςσην ηλεκσπονική διεόθτνςη www.fuelprices.gr. 

Για σα λιπανσικά: Γίνονσαι δεκσέρ πποςυοπέρ για σο ςόνολο σψν ειδύν ποτ αναυέπονσαι (αναλτσικά) ςση 

Διακ/ξη  .Η ΤΠΑ, κασά σιρ κείμενερ διασάξειρ και ςσα πλαίςια σοτ πποϊπολογιςμοό, διασηπεί σο δικαίψμα 

κασακόπψςηρ σηρ εν λϋγψ ππομήθειαρ για ολϋκληπη η μεγαλόσεπη η μικπϋσεπη ποςϋσησα έσςι ύςσε να 

τπάπφει η ετφέπεια να πποφψπήςοτν οι διαγψνιςσικέρ διαδικαςίερ ςσην πεπίπσψςη ποό η πποςυεπϋμενη 

σιμή αποκλίνει απϋ σην πποϊπολογιςθείςα δαπάνη.            

     Σπϋπορ πληπψμήρ: ςόμυψνα με σιρ οικείερ ιςφόοτςερ διασάξειρ και διαδικαςίερ, ψρ εξήρ :  

 ΚΑΤΙΜΑ:με ένσαλμα ποτ θα εκδίδεσαι μεσά σην σμημασική παπαλαβή σψν κατςίμψν ένανσι δελσίοτ 

αποςσολήρ, σιμολογίοτ(με σην εξϋυληςη σοτ 100% σηρ ςτμβασικήρ αξίαρ μεσά σην οπιςσική παπαλαβή σηρ 

ππομήθειαρ) καθύρ και πιςσοποιησικοό σηρ πεπιυέπειαρ ϋποτ θα βπίςκεσαι η έδπα σοτ αναδϋφοτ για ση 

μέςη λιανική σιμή πύληςηρ σοτ κάθε είδοτρ κασά σην ημέπα παπάδοςήρ σοτ και ευϋςον η επισποπή 

παπαλαβήρ δεν διαπιςσύςει κανένα ππϋβλημα ψρ ππορ σην ποιϋσησα και κασαλληλϋσησά σοτρ.  

 

http://www.fuelprices.gr/


 

 

Επειδή η παπάδοςη σψν κατςίμψν θα είναι σμημασική, ςόμυψνα με σιρ πποκόπσοτςερ ανάγκερ σηρ 

Τπηπεςίαρ, θα εκδίδεσαι σιμολϋγιο σοτ ππομηθετσή αμέςψρ μεσά σην παπάδοςη σοτ κατςίμοτ.  

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ: Με  έναν απϋ σοτρ παπακάσψ σπϋποτρ πληπψμήρ : 

α) Με σην εξϋυληςη σοτ 100% σηρ ςτμβασικήρ αξίαρ μεσά σην οπιςσική παπαλαβή σψν τλικύν και σηρ 

τπηπεςίαρ. 

β) Με ση φοπήγηςη ένσοκηρ πποκασαβολήρ μέφπι ποςοςσοό 50% σηρ ςτμβασικήρ αξίαρ φψπίρ ΥΠΑ ένανσι 

ιςϋποςηρ εγγόηςηρ και σην κασαβολή σοτ τπολοίποτ είσε μεσά σην οπιςσική παπαλαβή σψν τλικύν, είσε με 

πληπψμή ποςοςσοό 20% σηρ ςτμβασικήρ αξίαρ φψπίρ ΥΠΑ με σο ππψσϋκολλο παπαλαβήρ κασϋπιν σοτ 

μακποςκοπικοό ελέγφοτ και σην εξϋυληςη σηρ τπϋλοιπηρ ςτμβασικήρ αξίαρ με σο ςτνολικϋ ΥΠΑ μεσά σην 

οπιςσική παπαλαβή σψν τλικύν. 

Οι παπαπάνψ σπϋποι πληπψμήρ ευαπμϋζονσαι και ςσιρ σμημασικέρ παπαδϋςειρ, ευϋςον ατσέρ 

πποβλέπονσαι απϋ ση ςόμβαςη.  

Σο σεόφορ σηρ Διακήπτξηρ διασίθεσαι μέςα απϋ σην ιςσοςελίδα σηρ Αναθέσοτςαρ Απφήρ (ΤΠΑ), ςσιρ 

διετθόνςειρ www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, ςσο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΙ», ϋποτ δημοςιεόονσαι και στφϋν 

ανακοινύςειρ ή σποποποιήςειρ ποτ αυοποόν ση Διακήπτξη μέφπι σην ημεπομηνία διεξαγψγήρ σοτ 

Διαγψνιςμοό, ςση διαδικστακή πόλη www.promitheus.gov.gr, σοτ Ε..Η.ΔΗ. (ςσο πεδίο «Ηλεκσπονικοί 

Διαγψνιςμοί» με A/A τςσήμασορ: 70776 για σα κάτςιμα και 70769 για σα λιπανσικά ), ενύ δημοςιεόεσαι και 

ςσην ιςσοςελίδα σηρ ΔΙΑΤΓΕΙΑ http://diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ: ΧΓ0Π465ΦΘΞ-Θ5Κ:)                         

     Πληπουοπίερ θα δίνονσαι απϋ σην Δ/νςη Οικονομικοό και Ευοδιαςμοό, Σμήμα Ππομηθειύν, καθημεπινά 

και ύπα 09.00-14.00, σηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέςσοτ). 

Ημεπομηνία αποςσολήρ ςσην επίςημη ευημεπίδα σηρ Ετπψπαωκήρ Ένψςηρ : 03-04-2019 

                                     

                                                                                                     Η  Πποωςσαμένη                                                                                                                

                                          Δ/νςηρ Οικονομικοό & Ευοδιαςμοό 

               κ.α.α  

                

 

                                               Ν.σαμασίοτ 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
http://diavgeia.gov.gr/

