
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

5η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

 

 ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:1433/Δ/16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμφισσα 2016 

16PROC005317645 2016-11-01

ΑΔΑ: 76ΒΡ4690ΒΟ-ΒΞ3



 

 

Γ. Ν. Άμφισσας - Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Σελίδα 2 από 10 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ .............................................................................................................................. 5 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Διακήρυξης ..................................................................................................................... 5 

Άρθρο 2 : Σρόπος Τποβολής Προσφορών ................................................................................................................ 5 

Άρθρο 3 : Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού ...................................................................................................... 6 

Άρθρο 4 : Φρόνος Ισχύος Προσφορών ...................................................................................................................... 8 

Άρθρο 5 : Αντιπροσφορές ......................................................................................................................................... 8 

Άρθρο 6 : Παράδοση - Παραλαβή ............................................................................................................................ 8 

Άρθρο 7 : Έλεγχοι ποιότητας ..................................................................................................................................... 8 

Άρθρο 8 : Σιμολόγηση - Πληρωμή - Κρατήσεις ......................................................................................................... 8 

Άρθρο 9 : Φρόνος Ισχύος ύμβασης ......................................................................................................................... 8 

Άρθρο 10 : Εγγυήσεις ................................................................................................................................................ 9 

Άρθρο 11 : Ενστάσεις - Προσφυγές .......................................................................................................................... 9 

Άρθρο 12 : Ποινικές Ρήτρες ...................................................................................................................................... 9 

Άρθρο 13 : Εχεμύθεια – υγκρούσεις συμφερόντων ............................................................................................... 9 

ΜΕΡΟ Β: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ ........................................................................................................ 10 

Άρθρο 1 : Προϋποθέσεις υμμετοχής - περιγραφη ............................................................................................... 10 

Άρθρο 2 : Είδη – Ποσότητες .................................................................................................................................. 10 

  

16PROC005317645 2016-11-01

ΑΔΑ: 76ΒΡ4690ΒΟ-ΒΞ3



 

 

Γ. Ν. Άμφισσας - Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Σελίδα 3 από 10 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

5η Τ.Πε. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

Ημ/νία 

Αρ. πρωτ. 

:27-10-2016 

:1433/Δ/16 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Δ/νση : Οικισμός Δροσοχωρίου 

Σ.Κ. : 33100 

Σηλ. : (22650) 28400 

Fax : (22650) 22086 

URL : www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/νση : Διοικητικού 

Σμήμα : Οικονομικό 

Πληροφ. : κούρα Π. 

Σηλ. : (22653) 50131 

Fax : (22650) 22086 

E-mail : diax2@gnamfissas.gr 

  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. το Ν 4412/2016 ( ΥΕΚ 147/Α/2016) 

1.2. το Ν 4250/2014 « Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, υγχωνεύσεις…» 

1.3. του Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

1.4. του άρ. 7, παρ. 6 του Ν. 3329/2005 (ΥΕΚ 81/Α/04-05-05) «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

1.5. του Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

1.6. του Ν. 2955/2001 (ΥΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

Πε..Τ. και άλλες διατάξεις» 

1.7. του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις» 

2. Σις αποφάσεις: 

1.8. την με αρ. 2/05-10-2016 (θέμα 4ο) απόφ. Δ του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης διενέργειας υνοπτικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια Τγρών Καυσίμων 

1.9. την Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α: 1651/21-10-2016 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:ΩΖΡΔ4690ΒΟ-ΛΙΚ) 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σπλνπηηθό δηαγωληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα Υγξώλ Καπζίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, πξνϋπνινγηδόκελεο 

δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24% θαη θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε έθπηωζε επί ηηο εθαηό 

(%) αλά ιίηξν. 

Ο αλωηέξω πξνϋπνινγηζκόο επηκεξίδεηαη ωο εμήο: 
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α/α ΔΙΓΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

1.1 Βελδίλε ακόιπβδε 200 ιίηξα 

1.2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.000 ιίηξα 

1.3 Πεηξέιαην θίλεζεο 40.000 ιίηξα 

 

Σόπος - Φρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 

Σόπος διενέργειας Ημερομηνία διενέργειας Ημέρα Ώρα 

Γ. Ν. Άμφισσας 23/11/2016 Σετάρτη 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 22/11/2016 και ώρα 14:00 

στη Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες. 

Σο τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται: 

 στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 στον ιστότοπο της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας και τερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) 

 την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

Τποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις». 

– Η – 

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

 

 

______________ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΆΡΘΡΟ 1  : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Τγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 2  : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» 

 ο πλήρης τίτλος της Τπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ» 

 ο αριθμός και το θέμα του διαγωνισμού 

 η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, τα εξής: 

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 

1.2. Τπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει: 

i.  έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και 

της διακήρυξης 

ii. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών. 

iii.  Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

  υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE 

C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

iv. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

v. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης. 

vi. δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

vii. είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι………με πιστοποίηση του 

αρμόδιου φορέα. 

viii. κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την 

παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. 

ix. έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

x. είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . 

2. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή. 

Κάθε αντίγραφο της Σεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 

έγγραφα και Πιστοποιητικά που ζητούνται στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης.  

3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» με τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

ΆΡΘΡΟ 3  : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή. 

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν 

γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. 

Η κατακύρωση θα γίνει με θξηηήξην ηελ κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε έθπηωζε επί ηηο εθαηό (%) αλά ιίηξν 

Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

τη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές 

προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί 
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όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως, είτε την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 

λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού. 

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε έθπηωζε επί ηηο εθαηό 

(%) αλά ιίηξν δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη  κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε 

έθπηωζε επί ηηο εθαηό (%) αλά ιίηξν. ε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

επόμενη  ηελ κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε έθπηωζε επί ηηο εθαηό (%) αλά ιίηξν και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 

τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

ε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης μετά από 

κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων 

(ν.4412/2016 Άρθρο 90) 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου και θα 

ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Προμηθευτή. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων 

των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

χετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

H επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της , μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

προμήθειας για ολόκληρη , μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30% σύμφωνα με το άρθρο 104 

του Ν.4412/2016. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να καλύψει το εγκριθέν ποσό 

της διακήρυξης. 

τον προμηθευτή που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την 

προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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ΆΡΘΡΟ 4  : ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

ΆΡΘΡΟ 5  : ΑΝΣΙΠΡΟΥΟΡΕ  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΆΡΘΡΟ 6  : ΠΑΡΑΔΟΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας 

αποσταλείσας με τηλεομοιοτυπία (fax), ως εξής: 

 για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή του fax στις δεξαμενές 

του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες τους, υποχρεωτικά εντός του νόμιμου πρωινού ωραρίου 

λειτουργίας των Δημοσίων Τπηρεσιών, εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι οποίες θα καθορίζονται 

από το Νοσοκομείο εγγράφως. 

 για την βενζίνη (ανεφοδιασμός υπηρεσιακού αυτοκινήτου), στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Εάν η έδρα 

του προμηθευτή είναι εκτός των ορίων του Δήμου Δελφών, πρέπει να εξασφαλισθεί ο ανεφοδιασμός από 

πρατήριο εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας. την περίπτωση αυτή να κατατεθεί και 

δήλωση του πρατηριούχου ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

Η παραλαβή, ποιοτική και ποσοτική, του είδους θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό και θα 

αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής που υπογράφεται από τον προμηθευτή ή τον 

νόμιμο αντιπρόσωπο του και τα μέλη της Επιτροπής. 

ΆΡΘΡΟ 7  : ΈΛΕΓΦΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

Για τα κείμενα σε χημική εξέταση είδη, ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές Εγκυκλίους του Γενικού Φημείου του 

Κράτους. Για τα υπόλοιπα είδη ισχύουν όσα καθορίζονται από την Αγορανομία. Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να 

στέλνει, όσες φορές κρίνει αναγκαίο, δείγματα στο Γενικό Φημείο του Κράτους ανάλογα με το είδος για τον καθορισμό 

της ποιότητας ή της προέλευσης. Σα δείγματα θα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή και θα βαρύνουν τον ίδιο. 

ΆΡΘΡΟ 8  : ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των 

νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.  

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα  με τη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης, όπως αυτή 

πιστοποιείται με Δελτίο Πιστοποίησης Σιμών που εκδίδεται από το Σμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Υωκίδας. 

Ο Προμηθευτής υπόκειται σε κράτηση 1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Ο ΥΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

ΆΡΘΡΟ 9  : ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την παράδοση των ειδών. 
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ΆΡΘΡΟ 10  : ΕΓΓΤΗΕΙ  

Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ίσης με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Υ.Π.Α. για συμβάσεις άνω των 20.000€)  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει: 

 τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την σχετική. 

 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών). 

ε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 11  : ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΥΤΓΕ  

ύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016: 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Υ.Π.Α.), σε περίπτωση 

ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΆΡΘΡΟ 12  : ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που 

τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς ύμβασης 

Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΆΡΘΡΟ 13  : ΕΦΕΜΤΘΕΙΑ – ΤΓΚΡΟΤΕΙ ΤΜΥΕΡΟΝΣΩΝ 

Σο Νοσοκομείο, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχει στον Ανάδοχο, 

απαιτεί Εχεμύθεια, όπως ορίζεται στo άρθρo 21 του Ν.4412/2016, καθώς δίνει έμφαση στις διατάξεις του άρθρου 

24 του ίδιου νόμου, περί συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των συμβαλλομένων. 
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ΜΕΡΟ Β: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΆΡΘΡΟ 1  : ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  

1.1. τη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του Πίνακα Ειδών. 

1.2. Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και από τις αποφάσεις του Γενικού Φημείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. Σα καύσιμα προορίζονται για την κίνηση οχημάτων μηχανημάτων και 

θέρμανση των εγκαταστάσεων. Σονίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε δείγματα από τα 

καύσιμα στο Γενικό Φημείο του Κράτους για να ελέγχεται τόσο η ποιότητά του όσο και αν πληρούνται οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές. 

ΆΡΘΡΟ 2  : ΕΙΔΗ – ΠΟΟΣΗΣΕ  

 

α/α ΔΙΓΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

1.1 Βελδίλε ακόιπβδε 200 ιίηξα 

1.2 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.000 ιίηξα 

1.3 Πεηξέιαην θίλεζεο 40.000 ιίηξα 
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