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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «∆ιάρθρωση της 

ανώτατης εκπαίδευσης - Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 

Α΄) «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και άλλες ∆ιατάξεις». 

4. Το µε αρ. πρωτ. 24/Φ20/16-11-2017 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής για την 

ανάδειξη εκπροσώπου των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και του αναπληρωτή του στη 

Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

5. Το µε αρ. πρωτ. 7163/Φ20/30-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης στους 

Προπτυχιακούς και στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για τον ορισµό εκπροσώπου µε 

τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

6. Την µε αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. µε θέµα 

«Καθορισµός  αναπλήρωσης του Πρύτανη και τοµείς ευθύνης και επιµέρους 

αρµοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018).  

7. Την απόφαση της Συγκλήτου µε αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος 

Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο για θέµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος Κρήτης».  

8. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Ταχ. ∆/νση : Εσταυρωµένος - 71410 
Ταχ. Θυρίδα :1939 
Πληροφορίες : Μαρία ∆αµιανάκη 
Τηλ.  : 2810379307 
Φαξ   : 2810379395 
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9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4337/2015 µε τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 77  του 

Ν.4270/28-06-2014. 

11. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4146/2013,  

12. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

14.  Τις διατάξεις του Π.∆ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες».  

15. Τον Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Κρήτης των ετών 2018 - 2019 και τον ΚΑΕ 1611.01. 

16. Την µε αρ. πρωτ. 8166/Φ80/17-10-2018 Έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης για το οικονοµικό έτος 2019 (ΚΑΕ 1611.01). 

17. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018 µε αρ. πρωτ 
8295/Φ80/22-10-2018 και αύξοντα αριθµό καταχώρησης  427 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωµής (Α∆Α:6ΟΚΒ4691Ο3-ΑΛΙ). 

18. Την µε αριθµό 25/18-10-2018 Θέµα 4ο Απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εγκρίνει τη συγκεκριµένη δαπάνη. 

19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. 

ΚΑΛΕΙ 

όλους τους ενδιαφερόµενους  οι οποίοι πληρούν τους όρους να υποβάλουν σφραγισµένη 
προσφορά σχετική µε την προµήθεια υγρών καυσίµων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης 
στο Ηράκλειο.  

Συνολικός Προϋπολογισµός: 13.185,49€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 16.350,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 24%. 

Συνολική διάρκεια σύµβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 

CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4  

Kωδικός NUTS: EL431 

Πίνακας των ενδεικτικών ποσοτήτων των υπό προµήθεια ειδών βρίσκεται στο Παράρτηµα 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Το άνοιγµα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από το Τµήµα Προµηθειών 
και Περιουσίας την ίδια ηµέρα µε την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της ∆ιοίκησης του 
ΤΕΙ Κρήτης. 
 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 

και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυµία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος 
θα έχει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα. Μέσα στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν: 
 

Α)  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους υποχρεωτικά 
και µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο άδειας  λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), στην οποία να: 

� Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 

� Nα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

• ∆εν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 

για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από 

την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.  

• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελµά τους που 

πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 

 
Β) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από 

τη ∆/νση Ανάπτυξης  - Τµήµα Εµπορίου Π.Ε. Ηρακλείου µέση τιµή λιανικής πώλησης των 

ειδών, που θα προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιµής κατά την ηµέρα 

παράδοσης των ειδών και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών. 
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Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζεται. 
 

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης και 
δεσµεύουν τους συµµετέχοντες µέχρι την έκδοση του αποτελέσµατος. 
  

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι υπέρ δηµοσίου και 
τρίτων. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται το αργότερο ως την Πέµπτη 01/11/2018 και 
ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα ελεγχθούν την ίδια ηµέρα µε την λήξη της 
παραλαβής. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
µόνο βάσει τιµής προσφορά και συγκεκριµένα  το ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στην εκάστοτε διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από τη ∆/νση Ανάπτυξης  
- Τµήµα Εµπορίου Π.Ε. Ηρακλείου µέση τιµή λιανικής πώλησης των ειδών, που θα 
προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης των 
ειδών και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών.  
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται 
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) 
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά θα λαµβάνεται υπόψη η 
αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη).  
 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προµηθευτής που θα δώσει το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 

Μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση διάρκειας ενός (1) 
έτους.  
 

O εν δυνάµει ανάδοχος, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης υποχρεούται να προσκοµίσει ως αποδεικτικά τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας στο οποίο να πιστοποιείται ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις 
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υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά : 

Στους οργανισµούς κύριας ασφάλισης αλλά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
• Οι οµόρρυθµες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού.  
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού.  
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 

(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.  
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) µόνο για το προσωπικό που απασχολούν.  
 

4.  για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Επειδή η έκδοση του εν λόγω 
πιστοποιητικού δεν είναι προς το παρόν δυνατή, οι οικονοµικοί φορείς για την απόδειξη 
της µη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
µπορούν να χρησιµοποιούν την προβλεπόµενη από το άρθρο 80 παρ. 2, του ίδιου 
νόµου, Ένορκη Βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας ενώπιον 
Συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής Πράξης προστίµου σε βάρος της εκπροσωπούµενης 
Εταιρείας, ή µιας εκ των αποτελούντων την Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών.  
 

5. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος – µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΧΙ του  
Προσαρτήµατος  Α΄ του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Επίσης οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 

6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
 

Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω 
διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Κτίριο ∆ιοίκησης 
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Τ.Θ.1939, Τ.Κ. 71410 

Σταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης 

Περισσότερες πληροφορίες κάθε µέρα σε ώρες γραφείου στα τηλέφωνα: 2810379307 (κ. 
∆αµιανάκη Μαρία) και στο e-mail:mariadam@staff.teicrete.gr.  
 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στις 25/10/2018 για να λάβει Α∆Α στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,  

στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  για να λάβει Α∆ΑΜ και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https: //www.teicrete.gr/el/news/ 

proclamations.  

 

                               Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ   

             

                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

  

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ cpv ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
     (LT) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

Πετρέλαιο 

Θέρµανσης 

09135100-5 

 

12.000 10.080,65 12.500,00€ 

Πετρέλαιο κίνησης  09134200-9 

 

1.520 1.935,48 2.400,00€ 

Βενζίνη Αµόλυβδη 09132100-4 

 

810 1.169,36 1.450,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 13.185,49 16.350,00€ 

      

• Η ποιότητα των καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 

του Κράτους. 

• Ο ζητούµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές καθώς έχουν υπολογισθεί ως 

µέγιστες απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του ΤΕΙ Κρήτης. 

• Καθώς οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό 

να µη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιµώµενες ως µέγιστες ποσότητες. 

Για το λόγο αυτό  σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προµήθεια των 

ολόκληρων προκηρυσσόµενων ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει 

αποζηµίωση. 

• Επίσης σε περίπτωση µείωσης των τιµών των καυσίµων και αυξηµένων αναγκών είναι 

δυνατόν να αυξηθούν οι ποσότητες µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του κάθε 

είδους χωρίς όµως την υπέρβασή του. 
 

• Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του 

ΤΕΙ Κρήτης στις δεξαµενές του στο Σταυρωµένο Ηρακλείου, µε ευθύνη, µέριµνα και 

δαπάνη του προµηθευτή εντός 48 ωρών από την λήψη της παραγγελίας. 
 

• Για τα καύσιµα κίνησης η παράδοση θα γίνεται στα πρατήρια της προµηθεύτριας εταιρείας. 
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