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Καρπενήσι, 15 Οκτωβρίου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1377

ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την προµήθεια “υγρών καυσίµων” προϋπολογισµού 179.242,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και 144.550,00€ χωρίς ΦΠΑ µε διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.

Ο ∆ιοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας , έχοντας υπόψη α) Την µε αρ.

118/10-09-2020 απόφαση του ∆.Σ. του Θεραπευτηρίου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών &
την διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων του Θ.Χ.Π.Ε. για δύο (2) έτη,
προϋπολογισµού 144.550,00€+ ΦΠΑ και στο σύνολο 179.242,00 €. (Α∆Α: ΨΓ9Φ465ΙΨ4-ΤΩΖ)
και Α∆ΑΜ:20REQ007307108 2020-09-14, β) την υπ. αρ. 1237/15.09.2020 έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης (Α∆Α:6ΙΙΡ465ΙΨ4-1∆8) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού του Θ.Χ.Π.Ε.
για το έτος 2021 και 2022 στον ΚΑΕ1611
προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής η οποία θα προκύπτει από

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής
πώλησης του είδους καυσίµου.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Οδός: Προυσιωτίσσης 6
Ταχ.Κωδ.: 36100
Τηλ.: 2237350500-2-8
FAX: 2237025894
E-mail:ikp-gramm@jmc.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού, µετά τη δηµοσίευση
της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η δηµοσίευση θα γίνει το αργότερο µέχρι την 16-10-2020.
Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο µέχρι την 16-10-2020.
3. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης
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Η σύµβαση αφορά στην προµήθεια Πετρελαίου θέρµανσης, Πετρελαίου κίνησης και Βενζίνη
αµόλυβδης για την κάλυψη των αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

4.Προσφορές - Μερικές προσφορές
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν προσφορά για κάθε είδος καυσίµου
χωριστά. Στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 0,5%
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ των ειδών των καυσίµων που
προσφέρουν.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

5. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών - ∆ιάρκεια σύµβασης.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά εντός εικοσιτεσσάρων µηνών (24) µηνών ή µέχρι
εξαντλήσεως του αντικειµένου από την υπογραφή της σύµβασης. Η µεταφορά και παράδοση των
καυσίµων θα γίνει µε µεταφορικά µέσα του ανάδοχου στις δεξαµενές του Θεραπευτηρίου και για
την τροφοδοσία του οχήµατος του Θεραπευτηρίου στο πρατήριο καυσίµων του αναδόχου.
Οι τµηµατικές παραγγελίες προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από την αρµόδια Υπηρεσία του
Θεραπευτηρίου που είναι και ο διαχειριστής της προµήθειας.
Χρόνος παράδοσης µετά από τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία: 2 ηµέρες.

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

7. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην µε αριθµό 56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης µε την οποία ρυθµίζονται τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
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Αριθµός συστήµατος στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ : 100991
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 19-10-2020
και ώρα 09.00:00 π.µ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
10-11-2020 και ώρα 15:00 µµ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην µε αριθµό 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
µε την οποία ρυθµίζονται τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»

8. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα 180
ηµερών, από την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και θα κατατίθενται σε
ευρώ επί ποινή αποκλεισµού.
9. Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 179.242,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
144.550,00€ χωρίς ΦΠΑ.

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα
µέτρησης

Ενδεικ.Τιµή
λίτρου
χωρίς ΦΠΑ

Ζητούµενη
ποσότητα

Προϋπολογισµό
ς χωρίς ΦΠΑ

Τιµή Σύνολο

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρο

0,90

152.000

136.800,00

169.632,00

2

Πετρέλαιο κίνησης
χονδρικής για
θέρµανση

λίτρο

1,10

4.500

4.950,00

6.138,00

3

Βενζίνη αµόλυβδη 95
οκτανίων

λίτρο

1,40

2.000

2.800,00

3.472,00

158.500

144.550,00

179.242,00

α/α

Σύνολα:

3

µε ΦΠΑ 24%

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2021 κατά 89.621,00€ και τον
προϋπολογισµό του έτους 2022 κατά 89.621,00 €, σύµφωνα µε την αριθ. 1237/15.09.2020
Απόφαση δέσµευσης πίστωσης του Θεραπευτηρίου στον Κ.Α. (001.1611.01).

Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Το σύνολο των ποσοτήτων καθώς και η αξία της σύµβασης ως προς το µέγιστο όριο τους δεν µπορεί
κατά την εκτέλεση της σύµβασης να ξεπερασθούν.

Σχετικό CPV : 09100000-0

10. Προδικαστική προσφυγή πριν από τη σύναψη της σύµβασης-Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής
προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα
συµφέροντα
του
ενδιαφερόµενου
οικονοµικού
φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του
Ν.4412/2016) (άρθρο 4 του Π∆ 39/2017)
(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. (άρθρο
361 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του Π∆ 39/2017).
Τρόπος
άσκησης
προσφυγής
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του Π∆ 39/2017)
Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης
αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. (άρθρο 8 παρ.3 του Π∆ 39/2017)
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του Π∆ 39/2017)
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Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του
Π∆ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
σύµφωνα µε την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα
κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του Π∆
39/2017)
∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται
εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4
του Π∆ 39/2017)
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Ως ηµεροµηνία υποβολής της
προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η
ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθµό
πρωτοκόλλου αυτής. (άρθρο 8 παρ.4 του Π∆ 39/2017)
Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
http://www.aepp-procurement.gr/
11.Εγγύηση συµµετοχής
Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 722,75€ (144.550,00*0,5%).
Οι συµµετέχοντες που επιθυµούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριµένα είδη
προσκοµίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 0,5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών που προσφέρουν εκτός Φ.Π.Α. ως εξής:
Για το πετρέλαιο θέρµανσης εγγύηση συµµετοχής που αντιστοιχεί στο ποσό των 684,00€
(136.800,00Χ0,5%=684,00€).
Για το πετρέλαιο κίνησης για θέρµανση εγγύηση συµµετοχής που αντιστοιχεί στο ποσό των
24,75€ (4.950,00 Χ0,5%=24,75€).
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Για ην αµόλυβδη βενζίνη εγγύηση συµµετοχής που αντιστοιχεί στο ποσό των 14,00€
(2.800,00Χ0,5%=14,00€).
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται προσφορά.
Οι εγγυήσεις πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρουν τα ακόλουθα:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται.
Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 210 ηµέρες που υπολογίζεται
από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Θεραπευτηρίου που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο ισχύος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγυητική µπορεί να δίδεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

12. ∆ηµοσιεύσεις
Η ∆ιακήρυξη και η προκήρυξη θα δηµοσιευθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο έως την 16/10/2020.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σε δύο (2) εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
του ν. Ευρυτανίας.
Αρµόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Τσιγαρίδα Παναγιώτα & Πρίµπα Ουρανία τηλ
2237350502, 2237350507, Fαχ 2237025894, δ/νση Προυσιωτίσσης 6
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
του Θεραπευτηρίου Χ.Π.Ε.

Κλεοµένης Λάππας
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