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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: EL30
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: GR 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dieuthpromitheion@osy.gr
Τηλέφωνο: +30 2104270722
Φαξ: +30 2104907861
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.osy.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Δημόσιος Mειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 68.750.000LT
πετρελαίου κίνησης και 694.444LT πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Αριθμός αναφοράς: 09/2022

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 68.750.000LT πετρελαίου κίνησης & 694.444LT πετρελαίου
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα
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μονομερούς παράτασης μέχρι ένα (1) έτος αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και ο προϋπολογισμός
του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 110.916.666,08€
(110.000.000,00€ πετρέλαιο κίνησης & 916.666,08€ πετρέλαιο θέρμανσης), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 916 666.08 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
ΤΜΗΜΑ 1: Πετρέλαιο Κίνησης (68.750.000LT x 1,60 €/LT =110000000,00€)
ΤΜΗΜΑ 2: Πετρέλαιο Θέρμανσης (694.444LT x 1,32€/LT = 916.666,08€)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν
προσφορά είτε για το ένα τμήμα της παρούσας σύμβασης, είτε και για τα δύο τμήματα και για το σύνολο της
απαιτούμενης ποσότητας ανά τμήμα.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Πετρέλαιο Κίνησης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134200 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο Κίνησης (68.750.000LT x 1,60 €/LT =110000000,00€).
Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα επί του προϋπολογιζόμενου ποσού με
δύο (2) δεκαδικά ψηφία (0,00%) και θα αφορά στην διαμορφουμένη, για έκαστο τμήμα (πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο εκδόσεως των επιμέρους παραγγελιών της
ΟΣΥ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο στην διάρκεια της Σύμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, βάσει του
άρθρου 63 του Ν.4257/2014.
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Π.Δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών,
υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο τμήμα, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι παραγγελίες των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται περιοδικά ανάλογα με τις ανακύπτουσες
ανάγκες, μέχρις εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ενώ οι αναγραφόμενες ανωτέρω
ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ο Αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ανακατανείμει τις πιστώσεις και
συνακόλουθα τις αντίστοιχες ποσότητες που θα προμηθευτεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν χωρίς
να υπερβεί τον προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες,
είναι πιθανό να μην απαιτηθεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε
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περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσομένων ποσοτήτων ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει κανενός είδους αποζημίωση.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.
Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή.
Η Εταιρεία δύναται να διαφοροποιεί την κατανομή της ποσότητας μεταξύ πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου
θέρμανσης κατά την διάρκεια της Σύμβασης, αναλόγως των αναγκών της.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν
προσφορά είτε για το ένα τμήμα της παρούσας σύμβασης, είτε και για τα δύο τμήματα και για το σύνολο της
απαιτούμενης ποσότητας ανά τμήμα.
Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί έναν προσφέροντα είναι ΔΥΟ.
Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει και τα δύο τμήματα σε έναν προσφέροντα, βάσει του
κριτηρίου ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον η προσφορά του πληροί όλες τις προϋποθέσεις, τους όρους
και τις απαιτήσεις της παρούσης Διακήρυξης.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 000 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης μέχρι ένα (1) έτος αν δεν έχει
εξαντληθεί η ποσότητα και ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, και έως ποσοστού 50%. Το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται εφόσον
το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη και μέχρι του ύψους εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού.

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται συγκεντρωτικά το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτικη
ημερομηνία υποβολης προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Αριθμός τμήματος: 2
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II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πετρέλαιο Θέρμανσης (694.444LT x 1,32€/LT = 916.666,08€)
Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα επί του προϋπολογιζόμενου ποσού με
δύο (2) δεκαδικά ψηφία (0,00%) και θα αφορά στην διαμορφουμένη, για έκαστο τμήμα (πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο εκδόσεως των επιμέρους παραγγελιών της
ΟΣΥ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο στην διάρκεια της Σύμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, βάσει του
άρθρου 63 του Ν.4257/2014.
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Π.Δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών,
υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο τμήμα, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι παραγγελίες των προς προμήθεια ειδών θα γίνονται περιοδικά ανάλογα με τις ανακύπτουσες
ανάγκες, μέχρις εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ενώ οι αναγραφόμενες ανωτέρω
ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ο Αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ανακατανείμει τις πιστώσεις και
συνακόλουθα τις αντίστοιχες ποσότητες που θα προμηθευτεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν χωρίς
να υπερβεί τον προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες,
είναι πιθανό να μην απαιτηθεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε
περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσομένων ποσοτήτων ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει κανενός είδους αποζημίωση.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.
Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή.
Η Εταιρεία δύναται να διαφοροποιεί την κατανομή της ποσότητας μεταξύ πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου
θέρμανσης κατά την διάρκεια της Σύμβασης, αναλόγως των αναγκών της.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν
προσφορά είτε για το ένα τμήμα της παρούσας σύμβασης, είτε και για τα δύο τμήματα και για το σύνολο της
απαιτούμενης ποσότητας ανά τμήμα.
Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί έναν προσφέροντα είναι ΔΥΟ.
Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει και τα δύο τμήματα σε έναν προσφέροντα, βάσει του
κριτηρίου ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον η προσφορά του πληροί όλες τις προϋποθέσεις, τους όρους
και τις απαιτήσεις της παρούσης Διακήρυξης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 916 666.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης μέχρι ένα (1) έτος αν δεν έχει
εξαντληθεί η ποσότητα και ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, και έως ποσοστού 50%. Το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται εφόσον
το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη και μέχρι του ύψους εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού.

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται συγκεντρωτικά το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτικη
ημερομηνία υποβολης προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων,
σύμφωνα με το Ν. 3054/2002, με βάση την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα να εκτελέσουν την προμήθεια του
αντίστοιχου τμήματος ή τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης
Επίσης, προσκομίζουν επικυρωμένο αντίγραφο άδειας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002,
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με βάση την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα να εκτελέσουν την προμήθεια του αντίστοιχου τμήματος ή
τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγυητική/εγγυητικές επιστολή/επιστολές συμμετοχής (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που αντιστοιχεί/ούν στο
2%, του συνολικού προϋπολογισμού, ανά τμήμα, άνευ Φ.Π.Α.:
Για το Πετρέλαιο Κίνησης : 2.200.000,00€ (δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ)
Για το Πετρέλαιο Θέρμανσης: 18.333,32€ (δέκα οχτώ χιλιάδες τρακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο είκοσι
λεπτών).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί,
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.
ΔΠΔΑ/21263/ΟΣΥ/05.07.2022 (ΑΔΑ ΩΧΗΕ465ΧΘΞ-Ξ7Ρ) με έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη
2023, 2024 και 2025 και έλαβε α/α 7848/25.07.2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων
& Εντολών Πληρωμής του φορέα Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΑΔΑ ΩΧΗΕ465ΧΘΞ-Ξ7Ρ).
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται στον μετά από 30 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του
τιμολογίου που αφορά την τμηματική παράδοση του καυσίμου.
Η καθαρή αξία (προ Φ.Π.Α.) του εκάστοτε τιμολογίου του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα προκύπτει
από την μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.), στο νομό Αττικής, κατά την ημέρα έκδοσης της
επιμέρους παραγγελίας της ΑΕ ΟΣΥ προς τον Ανάδοχο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο
(2) παραδεκτές προσφορές, ο Αναθέτων Φορέας θα προσφύγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή
επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, με βήμα βελτίωσης της προσφοράς κάθε συμμετέχοντος να
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αφορά την προσφερθείσα τιμή και να μειώνει την τελευταία αποδεκτή προσφορά του τουλάχιστον κατά ποσοστό
0,5%.
IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/09/2022
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/09/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 213-2124700
Φαξ: +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmefodiasmou1@osy.gr
Τηλέφωνο: +30 2104270722
Φαξ: +30 2104907861
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.osy.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και βάσει της κείμενης νομόθεσίας.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 213-2124700
Φαξ: +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/08/2022

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
Υπογραφή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ
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