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ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Τακτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά βάσει της τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις

εκατό  (%)  επί  της  μέσης  λιανικής  τιμής,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  κατά  την  ημέρα

παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον εκάστοτε Νομό,

για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2016-2017.

3. Προϋπολογισμός του έργου: Ο μέγιστος  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό

των  εκατόν  εβδομήντα  πέντε  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (175.400,00€),

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Αναλυτικά: 

Για το οικονομικό έτος 2016: 75.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για το οικονομικό έτος 2017: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

4. Υποβολή προσφορών: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με έδρα σε χώρα της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  μπορεί  να  καταθέσει  προσφορά  είτε  για  μια  ομάδα  είτε  για

περισσότερες είτε για το σύνολο των επτά ομάδων και όχι για μέρος τους. Προσφορές που

υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό των ομάδων στο σύνολο τους θα απορρίπτονται.



Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ  1:Ανεφοδιασμός  καυσίμων  των  υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου (Τρίπολη) για την προμήθεια βενζίνης απλής αμόλυβδης (CPV: 09132100-4)

εκτιμώμενης  ποσότητας  (2.246,67  lt)  συνολικού  προϋπολογισμού  3.370,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ  2:Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  (CPV:09135100-5)  για  το  Τμήμα

Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  (Τέρμα  Καραϊσκάκη),το  Τμήμα  Οικονομικών

Επιστημών  (θέση  Σέχι  πρώην  4ο πεδίο  βολής  )  &  το  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών-

Διοικητικές  Υπηρεσίες  (Τέρμα  Καραϊσκάκη  κτίριο  ΟΑΕΔ),  στην  Τρίπολη  εκτιμώμενης

ποσότητας (102.500,00 lt)  συνολικού προϋπολογισμού 3.370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) για τα ανωτέρω Τμήματα &

Υπηρεσίες  (στην  Τρίπολη)  εκτιμώμενης  ποσότητας  (1.800lt)  συνολικού  προϋπολογισμού

2.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ  4:  Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  (CPV:09135100-5)  για  τα  Τμήματα

Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού  &  Νοσηλευτικής  στη  Σπάρτη  εκτιμώμενης

ποσότητας (40.000,00lt) συνολικού προϋπολογισμού 44.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 5:  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8) για τα ανωτέρω Τμήματα

στη  Σπάρτη εκτιμώμενης  ποσότητας  (1.800lt)  συνολικού  προϋπολογισμού  2.160,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 6 : Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για το Τμήμα Κοινωνικής

και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  στην  Κόρινθο  εκτιμώμενης  ποσότητας  (8.000lt)  συνολικού

προϋπολογισμού 8.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 7 : Προμήθεια πετρελαίου κίνησης(CPV: 09134100-8) για το Τμήμα Φιλολογίας

και το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα

εκτιμώμενης  ποσότητας  (1.800lt)  συνολικού  προϋπολογισμού  2.160,00  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5. Διάρκεια Σύμβασης: Αφορά τα έτη 2016 & 2017.

6. Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη:   www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(Ηλεκτρονική  υποβολή)  –  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  ,  Γραφεία  Κεντρικής  Διοίκησης

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη , Τρίπολη

22100 (Έντυπη υποβολή).

7. Στοιχεία επικοινωνίας: Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή, Τηλ.: +30 2710 372111,

2741074999. Fax: +30 2710 372108, e-mails: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  Η 21η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10:00π.μ. της αυτής ημερομηνίας.

9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Η 18η Νοεμβρίου 2016, ημέρα

Παρασκευή & ώρα λήξης αυτής στις 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

http://www.promitheus.gov.gr/


10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες από την επόμενη μέρα

της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

11. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική

12. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  Η 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και

ώρα 10:00π.μ. της αυτής ημερομηνίας.

13. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που

υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  γ)  συνεταιρισμοί  και  δ)  κοινοπραξίες  προμηθευτών  οι

προβλεπόμενοι από τον Ν 4412/2016, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής

τους.

14. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό:  Κάθε  προσφέρων  στο  διαγωνισμό  οφείλει  να

καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 της οποίας το ποσό

θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό ίσο με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας

αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για κάθε ομάδα που υποβάλλει προσφορά

15. Τρόπος  Χρηματοδότησης:  Το  κόστος  του  έργου  θα  καλυφθεί  από  τον  Τακτικό

Προϋπολογισμό  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  ,  και  συγκεκριμένα  θα  βαρύνει  τον

Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) 1611

16. Ημερομηνία  αποστολής  προς  δημοσίευση  στο  Τεύχος  Δημοσίων  Συμβάσεων  της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Στις 19/10/2016 

17. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: Στις 19/10/2016.

18. Ημερομηνία  αποστολής για  ανάρτηση της  Διακήρυξης  στην  επίσημη ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Στις 19/10/2016.

19. Έξοδα δημοσίευσης: των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το διαγωνιζόμενο

που ανακηρύσσεται ανάδοχος εκτός της περίπτωσης άγονου διαγωνισμού, οπότε θα βαρύνουν

την Αναθέτουσα Αρχή. 

                                                     O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

                                          Καθηγητής, Μασσέλος Κωνσταντίνος
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