
 
ΘΕΜΑ: Περίληψη της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών.  
 
 
Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                     Αριθ.Πρωτ.: 2832.1/13702/2016 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Αριθμός Πρόσκλησης: 02/2016 
 
 
    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προσκαλεί σε υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, για τη συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή (το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης 
κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους και με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
(βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της αριθ. 02/2016 
πρόσκλησης  (σχετική Απόφαση με ΑΔΑ: Ω8ΜΑ4653ΠΩ-ΝΒΒ). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.     
 Αριθμός  πρόσκλησης: 02/2016. 
 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 
 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: # 1.200.000,00 € # - Τακτικός Προϋπολογισμός, # 440.000,00 € # - 

Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, # 169.600,00 € # - Πάγια Προκαταβολή Κ.Ν.Ε. (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 
όπου προβλέπεται). 

 Τόπος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α΄ της 
αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά είτε για το σύνολο των ειδών για 
όλες τις Υπηρεσίες είτε τμηματικά ανά είδος/είδη καυσίμου για μία ή περισσότερες Υπηρεσίες, όπως 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης. 

 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 17-02-2016. 
 Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Μέχρι εξαντλήσεως των εγκεκριμένων πιστώσεων εντός του 2016. 
 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 18-03-2016 και ώρα 15:00, στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 24-
03-2016 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-
Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 317) από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), από 
την 19-02-2016 και ώρα 15:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. 02/2016 Πρόσκληση. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 
ηµέρας διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση 
της ισχύος των προσφορών. 

 Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε διμήνου για 

όσα είδη παραδίνονται εντός του αυτού διαστήματος με την καταβολή του 100% της αξίας των 
παραδοθέντων ειδών μετά την τμηματική παραλαβή τους και εντός των προβλεπόµενων στο άρθρο 35 
παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτό. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα 
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας (άνευ Φ.Π.Α.) αξίας του είδους/των 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΞΧ4653ΠΩ-ΓΣΝ



ειδών για το οποίο/τα οποία ο συμμετέχων υποβάλλει σχετική προσφορά και ισχύει όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης. 

  Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών 
(e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4652-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:  Διαγωνισμοί Προμηθειών και στο διαδικτυακό 
τόπο του ΥΝΑΝΠ/ Τομέας Ναυτιλίας (www.yen.gr) στο σύνδεσμο «Διακηρύξεις», ενώ ολόκληρη η 
Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- 

 
 
                                                                     Ο Διευθυντής 
  
 
                                             Πλοίαρχος Λ.Σ.  
         ΠΡΟΚΟΠΗΣ Παναγιώτης                      
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