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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΚΑΣΩ ΣΩ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 
(ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΡΗΣΗ 2021-2022        (ΕΗΔΗ Αρ. υςτιματοσ 134383) 
Ανακζτουςα Αρχι: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ (ΑΔΚ) -ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ- με κφρια 
δραςτθριότθτά τθν παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Τπθρεςιϊν.  
Περιγραφι Αντικειμζνου: Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ (κάτω των ορίων) για τθν προμικεια 
υγρϊν καυςίμων (κίνθςθσ και κζρμανςθσ) και λιπαντικϊν, για τισ ανάγκεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Κριτθσ, για το ζτοσ 2021 και ζωσ 31/12/2022 ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου (φυςικοφ και 
οικονομικοφ).  
Είδθ&CPV: Αμόλυβδθ βενηίνθ(09132100-4), Πετρζλαιο κίνθσθς(09134100-8), Πετρζλαιο κζρμανσθς(09135100-
5), Λιπαντικά (09211000-1)  
Προχπολογιςμόσ: Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δεν κα ξεπεράςει τισ εκατόν εβδομιντα δφο χιλιάδεσ εκατόν 
πενιντα εννζα ευρϊ και τριάντα εννζα λεπτά (172.159,39 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% ι το ποςό των 
εκατόν τριάντα οκτϊ χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα οκτϊ ευρϊ και είκοςι δφο λεπτϊν(138.838,22€) χωρίσ Φ.Π.Α.  
Προςφορζσ υποβάλλονται μόνο μζςω ΕΗΔΗ θλεκτρονικά (υςτθμικόσ  Αρικμόσ 134383).   
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ Προςφορών ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα :18-06-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορών ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα :05-07-2021 και ώρα 09.00π.μ. 
Ημερομθνία Ηλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ 05-07-2021 και ώρα 10.00π.μ. ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ ΑΔΚ.  
Σμιματα: Σο ςυμβατικό αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ υποδιαιρείται ςε δεκατζςςερα (14) Σμιματα.   
Κριτιριο ανάκεςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει χαμθλότερθσ τιμις : 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ Α – ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ (κίνθςθσ και κζρμανςθσ): 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ανά τμιμα, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ και ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό έκπτωςησ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 
νόμιμα διαμορφοφμενθσ, μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων κίνθςθσ και του πετρελαίου 
κζρμανςθσ, ανά περιοχι, όπωσ αυτι κα προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο Κακθμερινό Δελτίο 
Επιςκόπθςθσ Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ι τθσ Περιφζρειασ 
Κριτθσ (και είναι αντίςτοιχο τθσ ποιότθτασ και κάκε άλλου χαρακτθριςτικοφ γνωρίςματόσ του).  

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ: 
Κριτιριο Ανάκεςθσ ορίηεται θ ςυνολικά ανά τμήμα χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο χωρίσ Φ.Π.Α., ιτοι με βάςθ 
το ςφνολο τθσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε Σμιμα τθσ ΟΜΑΔΑ Β. 

Κφριοι τόποι παράδοςθσ: Η παράδοςθ των καυςίμων-λιπαντικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν ςτουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ : Ηράκλειο(EL431), Ρζκυμνο (EL433), Χανιά (EL434), Λαςίκι (EL432), 
κατανομι ανάλογα με το Σμιμα.  Διάρκεια ςφμβαςθσ: από τθν υπογραφι και ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗ μζχρι και 
τθν 31η Δεκεμβρίου  2022 ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου (φυςικοφ και οικονομικοφ).  
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικών: τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ΑΔΚ ι/και τισ τμθματικζσ παραγγελίεσ.  
Για τθν υποβολι προςφοράσ: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 1% τθσ εκτιμϊμενισ αξίασ 
τμιματοσ/των εκτόσ ΦΠΑ.  
Ιςχφσ Προςφορών: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εκατόν ογδόντα μζρεσ (180) 
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα μασ 
(www.apdkritis.gov.gr) 

Η υντονίςτρια 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

ΑΔΑ: 972ΘΟΡ1Θ-76Κ
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