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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314574
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.inedivim.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.inedivim.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Αριθμός αναφοράς: 621/12/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου, για την κάλυψη 
των αναγκών των κάτωθι φοιτητικών - σπουδαστικών εστιών και δομών του ιδρύματος. Με τον παρόντα 
διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, εκατόν είκοσι ευρώ (795.120,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξακοσίων σαράντα μια χιλιάδων, διακοσίων 
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είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (641.225,80)]. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της εξάντλησης της ως άνω εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, η οποία ισοδυναμεί σε κάθε περίπτωση με το πέρας της συμβατικής περιόδου. Όλες οι τιμές νοούνται 
για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού της σύμβασης υπολογίστηκε ως ενδεικτική τιμή ανά λίτρο 1,00€ (Πετρέλαιο Θέρμανσης) και 
1,00€ (Diesel Κίνησης) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λοιπών φόρων και κρατήσεων

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 795 120.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου, για την κάλυψη 
των αναγκών των κάτωθι φοιτητικών - σπουδαστικών εστιών και δομών του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, αναλυτική περιγραφή του οποίου δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, στο οποίο εξειδικεύονται περαιτέρω η ακριβής θέση και τα απαραίτητα στοιχεία 
των εφοδιαζόμενων εστιών, παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα
ΕΣΤΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (lt) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (lt) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡ/
ΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (lt)
1 Ν.Ε.Ε.Μ.Π./Φ.Ε. Ε.ΜΠ 70.000 40.000 32.000
2 Σ.Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 50.000 0,00 14.589
3 Φ.Ε.ΠΑΤΡΑ ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟ + ΚΟΥΚΟΥΛΙ ) 151.900
40.000,00 10.000 + 46.786
4 Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73.200 20.000 24.192
5 Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 162.400 50.000 40.000
6 Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 117.620 20.000 43.600
ΣΥΝΟΛΟ 625.120 170.000
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας συνολική προσφορά για όλα τα 
επιμέρους τμήματα του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. Κατά συνέπεια, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν το ενιαίο σύνολο του προκηρυσσομένου αντικειμένου 
τμηματικά, δηλαδή προσφορές που αφορούν σε ορισμένο τμήμα ή ορισμένα τμήματα αυτού.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της σύμβασης υπολογίστηκε ως ενδεικτική τιμή ανά λίτρο 1,00€ (Πετρέλαιο 
Θέρμανσης) και 1,00€ (Diesel Κίνησης) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λοιπών φόρων και κρατήσεων.
Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, εκατόν είκοσι ευρώ 
(795.120,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξακοσίων σαράντα μια 
χιλιάδων, διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (641.225,80)]. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
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σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της εξάντλησης της ως άνω εκτιμώμενης 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, η οποία ισοδυναμεί σε κάθε περίπτωση με το πέρας της συμβατικής περιόδου.
Οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης της υπό ανάθεσης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τόπου, χρόνου 
και τρόπου παράδοσης και παραλαβής της προμήθειας, περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 6, καθώς και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα προκύψει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην Μέση 
Λιανική Τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο 
Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (βλ. ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/
CheckPrices) για τους αντίστοιχους νομούς παράδοσης, όπως αυτή θα διαμορφώνεται εκάστοτε κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 641 225.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.13) 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

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 καυσίμων. 
Ειδικότερα:
α) Πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών με αντικείμενο είτε την παραγωγή, 
είτε τη διακίνηση, είτε την αποθήκευση είτε την εμπορία καυσίμων, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή 
επαγγελματική́ οργάνωση. 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 

http://www.fuelprices.gr/CheckPrices
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού. Να διαθέτουν είτε άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3054/2002, με την οποία πιστοποιείται οι υποψήφιοι προμηθευτές 
πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα 
μεταφορικών μέσων, είτε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, είτε άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή 
πετρελαίου, σύμφωνα με το ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα. Σε περίπτωση που 
οι προσφέροντες προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3054/2002, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου.Να διαθέτουν σε 
ισχύ, πιστοποιημένη επαγγελματική μεθοδολογία διαχείρισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 και του 
περιβάλλοντος κατά EN ISO 14001:2015, ISO 1801:2008 και ISO 18001:2007

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, υπολογιζόμενο κατά τις τελευταίες τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις, μεγαλύτερο 
τουλάχιστον 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσας διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο ετήσιος μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές περιόδους δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπό ανάθεση προμήθειας.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τρία (3) παρόμοια με την προκηρυσσόμενη σύμβαση έργα, 
κατά την τελευταία τριετία, εκάστη με συμβατική αξία που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/04/2021
Τοπική ώρα: 13:00

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: 23/04/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
ΑΘΗΝΑ

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procuremenmt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procuremenmt.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών αναφέρονται αναλυτικά στο Αρθρο 3 , 
Παραγραφο 3.4 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία (σελ 42-44 ) της Διακήρυξης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας & 
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314674
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/03/2021

mailto:aepp@aepp-procuremenmt.gr
http://aepp-procuremenmt.gr
mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
http://www.inedivim.gr
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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314574
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.inedivim.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Αριθμός αναφοράς: 621/12/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου, για την κάλυψη 
των αναγκών των κάτωθι φοιτητικών - σπουδαστικών εστιών και δομών του ιδρύματος. Με τον παρόντα 
διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, εκατόν είκοσι ευρώ (795.120,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξακοσίων σαράντα μια χιλιάδων, διακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (641.225,80)]. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της εξάντλησης της ως άνω εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, η οποία ισοδυναμεί σε κάθε περίπτωση με το πέρας της συμβατικής περιόδου. Όλες οι τιμές νοούνται 
για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού της σύμβασης υπολογίστηκε ως ενδεικτική τιμή ανά λίτρο 1,00€ (Πετρέλαιο Θέρμανσης) και 
1,00€ (Diesel Κίνησης) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λοιπών φόρων και κρατήσεων

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

05/03/2021

mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
www.inedivim.gr
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VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: n0058ga1
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2021-031317
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 04/03/2021

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα 
αρχή

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.5
Αριθμός τμήματος: ΙΙ.1.5 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:795.120,00€
Αντί:
795.120,00 €
Διάβαζε:
641.225,80€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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