
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Επιβατικός ΣταθμόςΤ2 – Νέος Λιμένας Ηγ/τσας 

Τ.Κ. :46100- Ηγουμενίτσα  

Τηλ : 26650-99328, Fax : 26650-99330 

Πληρ. Φιλαρτζή Ελένη    Ηγουμενίτσα, 17 Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτ. :1713 
ΠΡΟΣ: 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 13.000,00lt πετρελαίου θέρμανσης 
για τις ανάγκες της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.» 

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ.195 /2021 (ΑΔΑ:ΩΓΤΠ 469ΗΞ2-ΡΤΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
3. Την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

Προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης 
να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την προμήθεια 13.000,00lt πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη 
των αναγκών της υπηρεσίας της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. (CPV: 09135100-5). Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι 
δέκα χιλιάδες τετρακοσίων ευρώ (10,400,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί 
στην ιστοσελίδα της ΟΛΗΓ.Α.Ε. (www.olig.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. Το κριτήριο της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα για το πετρέλαιο θέρμανσης 
υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
πετρελαίου θέρμανσης την ημέρα παράδοσης του Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα 
παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες 
προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία των 
συμμετεχόντων. 
Οι προσφορές θα είναι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: η λέξη 
Προσφορά, η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της πρόσκλησης, η καταληκτική ημερομηνία και τα 
στοιχεία του συμμετέχοντα. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου (Επιβατικός Σταθμός Τ2 
- Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας), έως την Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00μ.μ. Η Οικονομική Προσφορά θα 
αναφέρει το ποσοστό έκπτωσης % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
Ν. Θεσπρωτίας του πετρελαίου θέρμανσης την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προσφορές που 
κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών, είναι εκπρόθεσμες. Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη εκτύπωση 
προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISNET για τα στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης καθώς και 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 
74 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α. Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: Απόσπασμα ποινικού μητρώου, Φορολογική και 
Ασφαλιστική Ενημερότητας. 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
         της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

   Αθανάσιος Β Πορφύρης 


