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ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ                       

(ΚΕΘΕΑ)                                                                                                  

Σορβόλου 24, Μετς  Αθήνα, 16/02/2018   
116 36 Αθήνα                                                      

Α.Π.:  KY/2018/180 
Πληροφορίες: κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή 

(Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986) 

και ώρες 9:00 έως 15:00.  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. 

 
To ΚΕΘΕΑ σε συνέχεια της απόφασης της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί 
έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης βάσει 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 « προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
» καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για τις Ομάδες 3 & 6 της 
υπ’αριθμ. ΚΥ/2017/1037/10.10.2017 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας 
για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα προγράμματα /μονάδες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα (%)επί της εκάστοτε  διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού, καθώς σε αυτές τις ομάδες 
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 6ΞΘΟΟΡ9Υ-ΛΧΑ 
CPV: 09135100-5 
ΚΑΕ : 64-08 
Η εκτέλεση της προμήθειας καθώς και ο συνολικός ετήσιος ενδεικτικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
της προμήθειας ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν των 131.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των  
πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, αφορά στις κάτωθι ομάδες: 

 ΣΥΝΟΛΑ 
 

131.500 106.048,38 131.500,00 

 
Το ΚΕΘΕΑ θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 
342/31.10.2017 Απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 
Προκειμένου να συμμετέχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές σας 
Ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με συστημικό αριθμό: 53061 , σύμφωνα με τα 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΛΙΤΡΑ 

ΚΑΤ’ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

1. ΟΜΑΔΑ 3- ΝΟΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

92.500 74.596,77 92.500,00 

3. ΟΜΑΔΑ 6- ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 39.000 31.451,61 39.000,00 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2017/1037 διακήρυξη (η οποία 
επισυνάπτεται) του  διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως 
αναφέρονται σε αυτή. 
 
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της . Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών 

ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει 

μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, 

συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας : Το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί 

της εκάστοτε  διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης 

του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε 

ημέρα παράδοσης αυτού.  

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  παραπάνω Ομάδες - 

Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες 

Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα 

– Νομό. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

    Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

      ΕΝΑΡΞΗ      ΛΗΞΗ 

 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.GO

V.GR ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 

16/02/2018 

 

 

   27/02/2018 

         15:00 

 

 

06/03/2018 

12:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής  
Προσφοράς στο σύστημα. 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται  στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr.  

 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο  

        Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
 
 

         Γκιτάκος Βασίλειος 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kethea.gr/
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