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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.     01 /2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021 ΚΑΙ 2022. Συστημικός αριθμός 85920 

1. Αναθέτουσα Αρχή:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 

131, Τρίπολη, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση. 
2. Αριθμός Διακήρυξης : 01/2020    
3. Περιγραφή-Αντικείμενο ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: προμήθεια υγρών καυσίμων 

θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 
4. Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το κάθε 

Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης 

των ειδών.  
5.  Προϋπολογισμός: 310.520,25 € (τριακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 

χωρίς Φ.Π.Α. και 385.045,11 €  (τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.   
Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε εφτά (7) Τμήματα με προϋπολογισμό ανά τμήμα όπως αναλύεται: 
ΤΜΉΜΑ 1 – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη, προϋπολογισμός τμήματος  39.195,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α., 48.601,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
ΤΜΗΜΑ 2 – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη , προϋπολογισμός τμήματος 53.126,70 € χωρίς Φ.Π.Α., 

65.877,11 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΤΜΗΜΑ 3 – Κτίριο ΟΑΕΔ στην Τρίπολη, προϋπολογισμός τμήματος 23.517,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 29.161,08 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΤΜΗΜΑ 4 – Σχολή Σπάρτη,(Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού-Τμήμα Φυσικοθεραπείας) 

προϋπολογισμός τμήματος 52.258,41 € χωρίς Φ.Π.Α., 64.800,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΤΜΗΜΑ 5 – Τμήμα ΚΕΠ στην Κόρινθο, προϋπολογισμός τμήματος 30.619,14 € χωρίς Φ.Π.Α., 37.967,73 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΤΜΗΜΑ 6 – Πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου , προϋπολογισμός τμήματος 110.967,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 137.599,08 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
ΤΜΗΜΑ 7 – ΤΙΑΔΠΑ Καλαμάτα, προϋπολογισμός τμήματος 837,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 1.037,88 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
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6. Πιστώσεις: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2020, 2021 και 2022  και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια Υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών». 
7.    Χρόνος ισχύος σύμβασης:  Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη 

συμπλήρωση του ποσού της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2022. 
8.  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο) : . 
CPV : [09135100-5]-Πετρέλαιο Θέρμανσης 

6. CPV : [09132100-4]-Βενζίνη (απλή αμόλυβδη) 
7. CPV : [09134100-8]-Πετρέλαιο Κίνησης 

9.     Είδος σύμβασης προμηθειών: Σύμβαση υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης  
10.   Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 20η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Παρασκευή  
11. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12η 

Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη.  
12. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: την  22α Απριλίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. 
14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας του διαγωνισμού την 28η 

Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  

προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.  
15. Δικαίωμα Συμμετοχής και όροι συμμετοχής: Περιγράφονται στις παραγράφους 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 της 

Διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
16.  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
17. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής:  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ύψος 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, στην περίπτωση υποβολής 

προσφοράς για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ ανέρχεται στο ποσό των 6,210,41 € (έξι χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και 

σαράντα ένα λεπτά). Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.  
18. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
19.  Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική γλώσσα. 
20. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως 26/10/2020. Προσφορά 

η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
21. Παροχή Διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 

προσφορών.  
22. Τρόπος λήψης εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού 

ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http:/www.uop.gr). 

  Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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