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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 5Π
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΛΙΣΡΟΜΔΣΡΗΣΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ»
(κατηγορία CPV 38420000-5)» στα πλαίσια διενέργειας ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

μειοδοηικού διαγωνιζμού

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Πέκπηε 18-2-2016, ώξα 12.00 πκ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΛΙΣΡΟΜΔΣΡΗΣΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ»
(κατηγορία CPV 38420000-5)»

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

1899
13.530,00 € ζπκπ. ΦΠΑ
11.000,00 € άλεπ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΜΥ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

3 ΜΗΝΔ

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ,
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»
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5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6.

Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ

16PROC003719657
135/Α/1996) αξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 2016-01-28
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7.

Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»

8.

Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

9.

Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

14.

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
Β: Σελ απόθαζε:
1.

Θέκα 8νλπξθ 24/29-12-2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Πξόρεηξν αλνηρηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό
ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΛΗΣΡΟΜΔΣΡΖΣΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ»
(θαηεγνξία CPV 38420000-5)»
Πξνϋπνινγηζκόο: 13.350,00€ επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
Σόπνο παξάδνζεο: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γιώζζα : Διιεληθή
Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ:

ε Σεηάξηε 17-2-2016, ώξα 14.00 πκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Πέκπηε 18-02-2016, ώξα 12.00 πκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

2

ΑΔΑ: ΩΓΦΘ46907Τ-ΠΗΨ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
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Α) Τπεύζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986,

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:

• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.


Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο

ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.


Ο δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.



Ο δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Πξνθεηκέλνπ δε γηα

αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αληίζηνηρε αξρή.
Β) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’

απηφ

θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επάγγεικα, απφ

αξκφδηα αξρή ηνπ

Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
* Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001-ΔΝ 46001 θαη κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε
ΓΤ7/νηθ.2480/94 (ΦΔΚ 679/13-09-1994 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/2009, ΦΔΚ 2198/Β/0210-2009

ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ θνηλνηηθή νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 πνπ αθνξά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη λα θέξνπλ ηελ ήκαλζε CE MARK
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάθειν κε ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο .
Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά:


Πηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο EN ISO



CE MARK θαη ISO ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ.

κε ηα νπνία ζα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νξηζκέλσλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. ε
πεξίπησζε πνπ απηά εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο βαζηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζεηξά Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ γηα πηζηνπνίεζε.
Αλαγλσξίδνληαη ηα ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε – κέιε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ δηαπηζηεπκέλν,
πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (ΔΤΓ) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation – EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο
πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Δθ’ φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ πξνζθέξεηαη, ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
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α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
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δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ ελελήληα εκέξεο (190) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΗΜΖ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.

ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο εθηόο ΦΠΑ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΑΑΓΖΤ).

2.

Υαξηόζεκν 3.60 % επί ηεο πξνεγνύκελεο θξάηεζεο.

3.

Πνζνζηό 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φόξνο 4% Υ θαζαξήο αμίαο κείνλ ησλ θξαηήζεσλ .

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ

4

ΑΔΑ: ΩΓΦΘ46907Τ-ΠΗΨ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΖ: ύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3918/2011, ζην ζηάδην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ,
όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Οη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη. (Ο θσδηθόο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ θαη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζηελ πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ζα πξέπεη απηό λα αλαθέξεηαη
κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνζθέξνληα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ:
Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο χζηεξα απφ έγγξαθε
παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .
ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.
Οη πξνζθέξνληεο

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ όηη έιαβαλ ππ’ όςηλ ηνπο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο

πξνζθνξάο ηνπο, ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο απαζρόιεζεο θαη ησλ

ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε.

5
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Ο αλάδνρνο δεκόζηαο ζύκβαζεο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ δεζκεύνληαη όηη, ζε όια ηα ζηάδηα πνπ
πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη όηη ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνύλ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε
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ιήμε απηήο.

Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηαθνπεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην βξίζθεηαη, εθόζνλ ε Δ.Π.Τ. πξνθεξύμεη
ζρεηηθνύο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αλσηέξσ ζρεηηθνί δηαγσληζκνί νινθιεξσζνύλ
από ηηο ΤΠΔ, νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνύλ ζα δηαθνπνύλ, όηαλ ππνγξαθνύλ νη ζπκβάζεηο πνπ
ζα πξνθύςνπλ από ηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δ.Π.Τ.

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ Κ.Α.Α.

Γξ. Γεώξγηνο Αξρνληάθεο
Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
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TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΓΚΟΜΔΣΗΡΗΣΗ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΤΦΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΚΑ ΔΤΚΡΙΝΔΙΑ
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Ο νγθνκεηξεηήο αλά πάζα ζηηγκή ( κε αθξίβεηα δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ), ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξέρεη ηελ
έλδεημε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ (κε αθξίβεηα ιίηξνπ) πνπ παξνρεηεύηεθε από ην βπηηνθόξν κεηαθνξάο ζηελ δεμακελή
πεηξειαίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
Να είλαη εθνδηαζκέλνο :


Με όξγαλα αλίρλεπζεο ιύζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ξνήο πεηξειαίνπ θαη δηαθνπήο απηήο , πξνο απνθπγή
πξνζκεηξήκαηνο αεξίσλ καδώλ, πνπ ηπρόλ ήζειε λα παξνρεηεπζνύλ δηά κέζνπ ηνπ αγσγνύ εθνδηαζκνύ.



Με αγσγνύο κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ από ην βπηηνθόξν, κέρξη ηελ νπή ηνπ αγσγνύ δεμακελήο πεηξειαίνπ ηνπ
Γ.Ν.Υ. ε νπνία έρεη δηάκεηξν 3΄΄, κε ηα αλαγθαία θαπάθηα θαη ηάπεο.



Σν όιν ζύζηεκα

ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν, ηππνπνηεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν κε ηνπ

ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ISO ΔΛΟΣ, CE, ζα επηζπλάπηνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνδνηηθά.
Ο νγθνκεηξεηήο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ηνπνζεηεκέλνο ζπλαξκνινγεκέλνο ζε αζθαιή, νκαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ζε
ρώξν πιένλ θαηάιιειν πνπ ζα ππνδερηεί από ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί από ηνλ εξγνδόηε.
Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν θαη απνηύπσζε ησλ πάζεο θύζεο εκπιεθνκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη πιηθώλ πξνο
απνθπγή δπζρεξώλ θαηαζηάζεσλ .
Σν όιν ζύζηεκα ζα έρεη εγγύεζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξόλσλ, πιήξε ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη ζέξβηο γηα 10 ρξόληα,
όπσο θαη βαζκνλόκεζε σο ν λόκνο νξίδεη.
Καηά ηελ παξάδνζε ζα πξέπεη λα δνζνύλ ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ζέξβηο.
Παξάδνζε ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο εληόο 40 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
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