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ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 09/2016 διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν

Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 09/2016

Πειραιάσ, 28 Δεκεμβρίου 2016
Αρικ. Πρωτ.: 2832.1/109553/2016

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2Ο προκθρφςςει θλεκτρονικό, δθμόςιο, τακτικό διαγωνιςμό,
ανοικτισ διαδικαςίασ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ με αντικείμενο τθν «Προμήθεια Καυςίμων: Eίδοσ (Α): Πετρζλαιο
Κίνθςθσ και Αμόλυβδθ Βενηίνθ Λιμενικϊν Αρχϊν, προχπολογιςμοφ #400.000,00€# για το ζτοσ 2017
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ όπου απαιτείται), Eίδοσ(Β): Πετρζλαιο Κίνθςθσ και Αμόλυβδθ Βενηίνθ Πλοθγικϊν
τακμϊν, προχπολογιςμοφ #463.500,00€# για το ζτοσ 2017 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ όπου απαιτείται) και
Eίδοσ (Γ): Πετρζλαιο Θζρμανςθσ χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, προχπολογιςμοφ #136.144,78€# για το ζτοσ
2017 (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)», για τισ ανάγκεσ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ όρουσ τθσ αρικ. 09/2016 διακήρυξησ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςη τησ τιμήσ (χαμθλότερθ τιμι και
ειδικότερα το υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα
διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ του,

όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από τθ Γενικι
Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτι ανά νομό και δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
http://www.fuelprices.gr).
 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ.
 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: #400.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ όπου απαιτείται) Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ, #463.500,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ όπου απαιτείται) - Κεφάλαιο
Πλοθγικισ Τπθρεςίασ και #136.144,78€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) - Κεφάλαιο Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ.
 Σόποσ παράδοςησ: Όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτο Παράρτθμα Εϋ ςε ςυνδυαςμό με τουσ Πίνακεσ υπό
προμικεια είδουσ τθσ αρικ. 09/2016 Διακιρυξθσ.
 Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν για όλεσ τισ
Τπθρεςίεσ είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ καυςίμου ι για οποιαδιποτε Λιμενικι Αρχι ι Πλοθγικό
τακμό ι χολι Εμπορικοφ Ναυτικοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτισ Γενικζσ Πλθροφορίεσ τθσ
αρικ. 09/2016 διακιρυξθσ.
 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 28-12-2016.
 Χρόνοσ ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ: Ζωσ 31-12-2017, είτε μζχρι εξαντλιςεωσ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων εντόσ
του οικονομικοφ ζτουσ 2017.
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 01-02-2017 και ϊρα 15:00, ςτη
διαδικτυακή πφλη του Ε..Η.Δ.Η.., θ δε διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί τθν
08-02-2017 και ϊρα 11:00 ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ/Πφλθ Ε1Ε2/Λιμζνασ Πειραιά, 3οσ όροφοσ, Γρ. 318) από τθν αρμόδια Επιτροπι.
 Η προςφορά και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), από
τθν 25-01-2017 και ϊρα 09:00 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ
προςφορϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν αρικ. 09/2016 διακιρυξθ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μήνεσ, προςµετροφµενεσ από τθν εποµζνθ τθσ θµζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςµοφ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 Γλϊςςα προςφορϊν θ Ελλθνικι.

ΑΔΑ: 6ΡΟΣ4653ΠΩ-ΜΣ1
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι τθσ αναδόχου εταιρείασ κα γίνεται τμθματικά ςτο τζλοσ κάκε διμινου για
όςα είδθ παραδίνονται εντόσ αυτοφ του διαςτιματοσ με τθν καταβολι του 100% τθσ αξίασ των
παραδοκζντων ειδϊν μετά τθν τμθματικι παραλαβι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ
νομοκεςία και ιδίωσ ςτα άρκρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) κακϊσ και ςτθν αρικ. 09/2016
διακιρυξθ.
 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αυτϊν που ςυμμετζχουν πρζπει να
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι απόρριψθσ, από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ που δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ (με ανάλογθ
ςτρογγυλοποίθςθ) τθσ αξίασ του είδουσ/των ειδϊν για το οποίο/τα οποία ο ςυμμετζχων υποβάλλει ςχετικι
προςφορά και ιςχφει όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ςε ςυνδυαςμό με τθν
παράγραφο 1.2.3 του άρκρου 11 τθσ ΤΑ Π1/2390/13 και ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα Α’ του
Παραρτιματοσ Γ’ τθσ αρικ. 09/2016 Διακιρυξθσ.
 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ ∆ιεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ
Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και ςτα τθλ. 213-137-4653/1081 κατά
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Απόφαςθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο: Διαγωνιςμοί
Προμθκειϊν » Σακτικοί Διαγωνιςμοί και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο:
Διαγωνιςμοί – Διαβουλεφςεισ » Διαγωνιςμοί Ζργων, ενϊ ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτθ
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.Δ.Η..-
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Πλοίαρχοσ Λ..
ΠΡΟΚΟΠΗ Παναγιϊτησ
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