
 

 

Παρνασσού 6, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης – Τηλ.: 210 4270853, 210 4270693, 210 4270649, Fax: 210 4907861 
www.osy.gr – e-mail: dieuthpromitheion@ethel.gr 

 
Σελίδα 1 από 4 

 

Α Αγ. Ι. Ρέντης, αρ. πρωτ.  37948/03.08.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2022 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και 

συγκεκριμένα βάσει του ποσοστού έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου ποσού για έκαστο είδος, 

για την προμήθεια 68.750.000LT πετρελαίου κίνησης και 694.444LT πετρελαίου θέρμανσης για την 

κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 

110.916.666,08€ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

1. Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS EL30. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλ..: 210 4270722, 

2104270693, 2104270649 fax.: 2104907861. e-mail: tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou@osy.gr, 

tmefodiasmou2@osy.gr & dieuthpromitheion@osy.gr, Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr 

2. Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.  

3. Περιγραφή ανάθεσης: (CPV) : 09134200-9 [Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ], 09135100-5 

[Πετρέλαιο θέρμανσης]. 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 μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους 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. Η Εταιρεία δύναται να διαφοροποιεί την κατανομή της ποσότητας μεταξύ 

πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης κατά την διάρκεια της Σύμβασης, αναλόγως των αναγκών 

της. 

 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.  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 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. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης: θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου 

ποσού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (0,00%) και θα αφορά στην διαμορφουμένη, για έκαστο είδος 

(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. 

5. Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Προσφορές υποβάλλονται για 

μια ή περισσότερες από τις δύο κατηγορίες (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) αλλά για το 

σύνολο των ποσοτήτων αυτών, όπως περιγράφεται στα σχετικά Παραρτήματα της παρούσας. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά 

για κάθε είδος έτσι όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ.  

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης μέχρι ενός (1) έτους αν δεν έχει εξαντληθεί η ποσότητα και 

ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού  

8. Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά 

έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr. 

9. Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 
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10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και 

ώρα 11:00πμ.. 

11. Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, 

Κεντρική Γραμματεία, Ισόγειο.  

12. Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν 

στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

14. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Θα γίνει την 15η  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 

11:00πμ. 

15. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

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

εγγυητική/εγγυητικές επιστολή/επιστολές συμμετοχής (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που 

αντιστοιχεί/ούν στο 2%, του συνολικού προϋπολογισμού, ανά τμήμα, άνευ Φ.Π.Α., μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.  

Συγκεκριμένα (Τμήματα): 

α)  Για το Πετρέλαιο Κίνησης : 2.200.000,00€ (δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ) 

β)  Για το Πετρέλαιο Θέρμανσης: 18.333,32€ (δέκα οχτώ χιλιάδες τρακόσια τριάντα τρία ευρώ 

 και τριάντα δύο είκοσι λεπτών).  

16. Νομική μορφή οικονομικού φορέα: 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.  
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17. Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής  

18. Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: 365 ημερών / 12 μήνες από την επόμενη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

19. Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

20. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε.Ε.Κ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

Στέφανος Αγιάσογλου  
Διευθύνων Σύμβουλος 

Για την ακρίβεια  

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής 
Γραμματείας  

 
 
 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
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