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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   της αριθμ.3704/06-09-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
[ΑΔΑΜ:21PROC009161020 2021-09-06] 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2022        

(ΕΣΗΔΗΣ Αρ. Συστήματος 138775) 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) - ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση - με κύρια 

δραστηριότητά την παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.  

 

Περιγραφή Αντικειμένου: Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια 

υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης), για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 

2021 και έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).  

 

Είδη&CPV: 09132100-4), 09134100-8), 09135100-5) 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα ξεπεράσει τις εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες 

είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (137.729,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή το ποσό των 

εκατόν έντεκα χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (111.072,45€) χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά (Συστημικός  Αριθμός 138775). 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : 06 -09-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16-09-2021 και ώρα 09.00π.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 16-09-2021 και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικού της ΑΔΚ.  

Τμήματα: Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης υποδιαιρείται σε οκτώ (8) Τμήματα.   

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  . Προσφορές μπορούν 

να γίνουν είτε συνολικά είτε για μεμονωμένα Τμήματα και ΜΟΝΟ για τα Τμήματα 1,2,3,5,6,7,8 και 10.  

 

Κύριοι τόποι παράδοσης: Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών στους 

νομούς της Κρήτης : Ηράκλειο(EL431), Ρέθυμνο (EL433), Χανιά (EL434), Λασίθι (EL432), κατανομή ανάλογα με το 

Τμήμα.  

 

 Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι και την 
�

 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).  

 

Χρόνος παράδοσης υλικών: τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΔΚ ή/και τις τμηματικές παραγγελίες.  

 

Για την υποβολή προσφοράς: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενής αξίας 

τμήματος/των .  

Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα μέρες (180) 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα μας 

(www.apdkritis.gov.gr) 

Η Συντονίστρια 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

                

             ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ  

ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Θ-Χ2Ε
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