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: 28210 22329
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Δημόσιου διεθνούς ανοικτού

μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου των Κέντρων Υγείας και του πρώην Θ. Ψ. Π.
Χανίων προϋπολογισθείσης αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 550.942,18 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 447.920,50

ευρώ) (473.594,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Γ.Ν. Χανίων και του Κέντρου Υγείας
77.348,11 ευρώ για το πρώην Θ.Ψ.Π. Χανίων),

για

και

ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα

αναγράφεται στην προσφορά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική
τιμή πώλησης σε ΕΥΡΩ του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του.
Το Γ. Ν. Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/95) ``«Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».

2.

Το Π.Δ. 173/90 Κ.Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το όμοιό του 137/91.

3.

Το Π.Δ. 370/95 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως
τροποποιήθηκε με το όμοιό του 105/2000.

4.

Του Π. Δ. 394/96 (Φ Ε Κ 266/Α/4-12-86) ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του
Ν.3377/05, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ.

5.

Τον Ν.3377/05, άρθρο 35 σχετικό με θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.

6.

Την αριθ. 27862/17-7-97 εγκύκλιο του Υπ.Ε.Σ.Δ.Α.που εκδόθηκε βάσει του Ν.2503/97.

7.

Το Ν.3310/14-2-2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3414/05, καθώς και την Κ.Υ.Α.20977/23-82008 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων των παραπάνω νόμων».

8.

Το Π.Δ. 166/2-6-2003 ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000,για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων των εμπορικών συναλλαγών’’.

9.

Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 ‘’Περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’.

10.

Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

11.

Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».

12.

Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνική Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών»΄όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
13 Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
14

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

15

Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

16

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

17

Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»

18

Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

19

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.28

Τις αποφάσεις
2.1

Το με αρίθμ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά με «Διαβίβαση Εγκυκλίου με οδηγίες εκτέλεσης και

2.2

εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ

2.3

2012».
Την με αριθμ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων

2.4

διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (ΑΔΑ Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).
Το με αρίθμ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά με το Διαχωρισμό ΠΠΥΥ 2012 σε Πιστώσεις 2012

2.5

και 2013.
Το με αρίθμ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκομείου Χανίων αναφορικά με το Διαχωρισμό ΠΠΥΥ 2012 σε Πιστώσεις

2.6

2012 και 2013.
Το με αρίθμ. πρωτ. 98/09-01-2013 Διαβιβαστικό Σημείωμα της ΕΠΥ αναφορικά με διαβίβαση πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 23/18-122012 (θέμα 14ο) Συνεδρίασης της σχετικά με την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα Νοσοκομεία και τη Διοίκηση της 7 ης ΥΠΕ

2.7

Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).
Το με αρίθμ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Επικαιροποίηση της κωδικοποίησης κρατήσεων

2.8

στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρμάκων των ΠΠΥΥ».
Την με αριθμ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων

2.9

(2η φάση) διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7722/23-07-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Ορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών του

2.10
2.11
2.12

ΠΠΥΥ 2012».
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά με «Έγκριση Γ Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012 ».
Η με αρίθμ. 200/01-08-2013 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).
Την με αριθμ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση

2.13

τροποποιήσεων διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών.
Την με αρίθμ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση μελών των επιτροπών διενέργειας των προμηθειών του Γ.Ν. Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από

2.14

την 7η Υ.ΠΕ.
Η με αρίθμ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ)

2.15 Την με αριθμ. θέμα 12 /πρκ.1//30-1-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
2.16 Την με αριθμ. 11818/24-6-2014 Πράξη Διοικητή

ΑΡΘΡΟ 1

2

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(CPV 09100000-0)
Α) ΒΕΝΖΙΝΗ (κοινή- σούπερ – αμόλυβδη) : 10.177 λίτρα προϋπολογισθείσης αξίας 10.800,00 €

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κ.Υ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8.140 ΛΙΤΡΑ
2.037 ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
8.640,00 €
2.160,00 €

Β) Πετρέλαιο (θέρμανσης- κίνησης) : 415.270 λίτρα
535.700,00 €
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
406.820 ΛΙΤΡΑ
2.790 ΛΙΤΡΑ
2.790 ΛΙΤΡΑ
2.870 ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
524.800,00 €
3.600,00 €
3.600,00 €
3.700,00 €

Γ) Πετρέλαιο (κίνησης αυτοκινήτων)
4.442,18 €
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΝΔΑΝΟΣ
ΒΑΜΟΣ

προϋπολογισθείσης αξίας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
788 ΛΙΤΡΑ
1.002 ΛΙΤΡΑ
1.310 ΛΙΤΡΑ

: 3.100

λίτρα

προϋπολογισθείσης αξίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
1.100,00 €
1.400,00 €
1.942,18 €

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 550.942,18 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ
447.920,50 ευρώ) για το Γ.Ν. Χανίων τα Κέντρα Υγείας
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Γ.Ν.

και το πρώην Θ. Ψ. Π. Χανίων

Χανίων και του

Κέντρου Υγείας

και

(473.594,07 ευρώ
77.348,11

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το πρώην Θ.Ψ.Π. Χανίων), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα
αναγράφεται στην προσφορά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση χονδρική τιμή πώλησης σε ΕΥΡΩ του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του.
Τα προς προμήθεια πετρελαιοειδή θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές πού προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
του Υπουργείου Οικονομικών , του Υπουργείου Ανάπτυξης και από Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου την

Τρίτη

16-9-2014, ώρα 12.00 ενώπιον αρμόδιας

επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό οπότε μονογραφούνται και
αποσφραγίζονται οι φάκελοι και μονογραφούνται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγονται και μονογραφούνται οι
φάκελοι των δικαιολογητικών και γίνεται ο σχετικός έλεγχος σε αυτά. Κατόπιν ανοίγονται και μονογραφούνται οι φάκελοι
των τεχνικών προσφορών μόνο όσοι ήταν έγκυρες από πλευρά δικαιολογητικών και γίνεται λεπτομερή μελέτη αυτών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και παραμένουν κλειστοί.
Το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του (σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί) θα
ενημερώσει όσους, ύστερα από τον πιο πάνω αναφερόμενο έλεγχο οι προσφορές τους θα κριθούν αποδεκτές από το Δ.Σ
του Νοσοκομείου και μετά από την εισήγηση του ανωτέρω οργάνου, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
φακέλων 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.

3

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι Δευτέρα

15-9-2014, ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες, δεν

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Νοσοκομείου μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση δείγμα της
οποίας επισυνάπτεται.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ

(ΝΑΙ-OXI)

Φ.Ε.Κ.

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΦΗΜ. ΤΗΣ

OXI

4/7/2014

ΤΥΠΟ
5-7-2014

Ε.Ε.
25/6/2014

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(ΝΑΙ–OXI)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
26/6/2014
1.ΔΗΜΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :

2.

1.
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.

ΧΑΝΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

3. ΕΟΜΜΕΧ

2.Ηχώ
Δημοπρασιών

των

3.Χανιωτικα Νέα
4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 94,
70006, ΧΑΝΙΑ

Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισμού είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου
(www.chaniahospital.gr).

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του
σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σημειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προμηθειών

Το ποσό που απαιτείται για την αποστολή των σχετικών εγγράφων του διαγωνισμού ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ

θα

καταβάλλεται με μετρητά στο Ταμείο του Νοσοκομείου.

Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
Εάν ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμοδίας επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που έχει
ορισθεί για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2

4

&

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α. Έλληνες πολίτες.
β. Αλλοδαποί.
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
δ. Συνεταιρισμοί.
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
στ. Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκομίζοντας με την προσφορά βεβαίωση

εκπροσώπησης.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές σε τμήματα
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αξίας ίσης με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,
με ΦΠΑ ήτοι 27.547,11 ΕΥΡΩ εφόσον συμμετέχει για το σύνολο των ζητουμένων ειδών εφόσον συμμετέχει
* για την βενζίνη (κοινή- σούπερ-αμόλυβδη) :

542,27 €

* για το πετρέλαιο (θέρμανσης- κίνησης)

:

26.787,94 €

* για το πετρέλαιο( κίνησης αυτοκινήτων)

:

216,90 €

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή

άλλα νομικά πρόσωπα που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τον ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση και θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007,
(ως συνημμένο σχετικό υπόδειγμα).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα, μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει
η διακήρυξη. Εγγύηση στην οποία αναφέρεται χρόνος ισχύος, μικρότερος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια
Υπηρεσία
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν
Β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς
•

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, και δόλια χρεωκοπία.

•

Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

•

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

•

Εχει πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
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•

Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

Γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ύστερα
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση.
Δ. Εφ’όσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ανωτέρω ειδοποίηση.
Α. Οι Ελληνες πολίτες :
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πρίν από την κοινοποίηση της ανωτέρω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία και για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν
τελούν σε διαδικασία πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο τους εργαζόμενους (ΙΚΑ) όσο και τους
εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων κ.λ.π.)

4.

Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια
αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

Β. Οι αλλοδαποί :
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πρίν από την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία και για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία
πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
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τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο τους εργαζόμενους
(ΙΚΑ) όσο και τους εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων κ.λ.π.)
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
την κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
1.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπο
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.

Δ. Οι συνεταιρισμοί :
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πρίν από την κοινοποίηση της ανωτέρω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία.

2.

Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης, β.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο τους εργαζόμενους (ΙΚΑ) όσο και τους
εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων κ.λ.π.) και γ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν
τελούν σε διαδικασία πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπο
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
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για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
4.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 συνιστά λόγο αποκλεισμού του
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη με αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, Θα είναι χωρίς
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να

καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα φέρει τις εξής ενδείξεις : Την λέξη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: α) Σε
χωριστό φάκελο όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, β) Τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
H ποιότητα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που
εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
γ)Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη ‘’απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται’’.
Oι προαιρετικές προσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Οι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους για μέρος ή για σύνολο των ζητουμένων υλικών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1)

Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση
δισκετών Η/Υ σε πρόγραμμα Microsoft

Διευκρινήσεις προμηθευτών μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
εκτός εάν ζητηθούν από την Υπηρεσία.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την αναλυτική κατάσταση των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ένα έτος (1)

από την επόμενη της διενέργειας του

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.

Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν ή της νομιμότητας της
διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια
διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά
από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

3.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της κατακύρωσης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται
για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων
ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιανδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει
προσφυγή σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
0,10% επι της προϋπολογισθείσας αξίας του υπο προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των χιλίων (1.000) Ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί
δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΤΙΜΗ ( όπου τιμή = ποσοστό έκπτωσης)
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης για εμπόρευμα παραδοτέο στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή σε άλλο
χώρο αυτού εγκαταστημένο και εν πλήρη λειτουργία όπου απαιτείται. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ
τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο ., το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
Στην προσφορά θα αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό (ολογράφως και αριθμητικώς) σε ακέραιες μονάδες, για
όλα τα είδη. Το ποσοστό αυτό θα αναφέρεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του είδους την
ημέρα χορήγησης αυτού που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης η τιμή θα αναφέρεται σε έκπτωση ποσοστού επι τοίς εκατό στην τιμή
διατίμησης που ισχύει κάθε φορά από την ημέρα χορήγησης του είδους.
Δύναται να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγμα και από Έλληνες προμηθευτές για είδη εισαγόμενα από το εξωτερικό
και στις συμβάσεις προμηθειών μπορεί να συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν
υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι
πληρωμές από την Τράπεζα Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
Για την σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING
του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κατά τη διάθεση των καυσίμων και εν συνεχεία κατά την τιμολόγησης αυτών η αναγραφή της ανά μονάδα τιμής αντλίας
σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο έκαστου τιμολογίου στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο
του πέντε.
Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή το προσφερόμενο
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη
περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προΪόντα) για τη κατασκευή
του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική
διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα
Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν
τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος
για εμπορία ( τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ , τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία,
Βουλγαρία, Ισραήλ rat Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί , τα
εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την
έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
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ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Για την αξιολόγηση της λαμβάνονται
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την κατάσταση των ειδών της

διακήρυξης.

β. Ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η προηγούμενη συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η κατακύρωση γίνεται
μεταξύ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
την συμφωνία αυτών ως προς τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάσταση ειδών.
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει :
■ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α)Το
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το 15%

για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας .Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον
προμηθευτή και πριν την σύνταξή της σχετικής σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώνει τις
ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το στάδιο της κατακύρωσης του αποτελέσματος
του διαγωνισμού όσον και μετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, εντός της
προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου διατηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 όπως ισχύει κάθε φορά,
το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
■ Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών που εισάγονται από την ΕΟΚ πρέπει τα είδη

αυτά να συνοδεύονται από

πιστοποιητικό κυκλοφορίας.
■ Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών ,για την επιλογή του προμηθευτή
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
■ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προσφορών.
■ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
■ Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας .
■ Ματαίωση της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το υλικό ή μέρος αυτού το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που
αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την αποστολή της
ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για
την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 10% (ισχύει το
άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) της συνολικής συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων ειδών χωρίς Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του Νοσοκομείου για τρίμηνη
παράταση. Παράταση πλέον των τριών μηνών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή.

12

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Όταν

πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) € διενεργείται

υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης πριν από την σύναψη της , από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με το Ν.3310/2007 παρ.27α.
Σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί επισυνάπτεται.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία
του αρμόδιου υπαλλήλου στην αποθήκη καυσίμων του Νοσοκομείου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή.
Σε περίπτωση που γίνουν παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις καυσίμων στα Κ. Υγείας , αυτές θα γίνονται
απ΄ ευθείας από τους προμηθευτές στα ανάλογα Κ.Υγείας,
Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αποθήκες των παραληπτών .
Στις περιπτώσεις :
α. Ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος από εκείνη των συμβατικών
β. Εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007
Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι ετήσιος η ποσότητα των υπό παραγγελία ειδών θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε
ανάγκες του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των εκάστοτε προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
του τιμολογίου (αφού προηγηθεί σχετική παραγγελία μας) και μετά την

παραλαβή των υλικών και την σύνταξη

πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές.
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .
1.

1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ.

2.

Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ.Τ.Π.Υ.

3.

0,10 % στην καθαρή αξία υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

4.

Φόρος 1% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις.

5.

Ποσοστό

2%

υπέρ

των

οργανισμών

Ψυχικής

Υγείας,

σύμφωνα

με

το

Ν.3580/2007

και

την

Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη
αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 13
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΔΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας………………………
Κατάστημα

……………………….

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX )

Ημερομηνία Έκδοσης ………
ΕΥΡΩ ……………………..

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται )

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………...ΕΥΡΩ………………
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι

εγγυώμεθα

δια της παρούσας εγγυητικής

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως

επιστολής ανέκκλητα και

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

…………………..υπέρ της εταιρίας ………………………………………………………………………………….. Δ/νση
……………………………………………………………………………………….

δια τη συμμετοχή της εις το

διενεργούμενο διαγωνισμό της……………………………….για την προμήθεια …………………………………………
αριθμός προσφερομένων ειδών…. ….σύμφωνα με την υπ’ αριθ.……./…………Διακήρυξή σας .
-Η παρούσα εγγυητική καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της
εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο

της Υπηρεσίας σας με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την…………
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς , όπως σχετικά αναφέρεται
στη Διακήρυξη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΥ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μουρνιών του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου σήμερα την …. του μήνα ………………..
του έτους ………. και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών :
Α. του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στις Μουρνιές Δήμου Ελευθερίου
Βενιζέλου με Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. ……………………………….. Διοικητή του Νοσοκομείου και
Β. Ο κ. ………………………………. εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………… που εδρεύει στην
…………………………………….. με Α.Φ.Μ. …………………….. ΔΟY ………………, καλούμενη παρακάτω
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»
Αφού έλαβαν υπ΄οψη τους :
Ότι με την αριθ. ……… απόφαση του ……… πρακτικού της …………………… συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

κατακυρώθηκε

η

προμήθεια

………………………………..

στην

αφετέρου

συμβαλλόμενη

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ότι η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …………………, την αρ.
……………………………. απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί έγκρισης ΕΠΠ …………, την αρ.
……………………………… Απόφαση ου Υπουργείου Ανάπτυξης περί εφαρμογής του ΕΠΠ …………, την αριθ.
………………………… απόφαση χορήγησης εξουσιοδότησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους …………………………………….. με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητα του,
αναθέτει την προμήθεια …………………………….. στην συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ και η οποία αναλαμβάνει
την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται τις τιμές της κατακύρωσης σύμφωνα
με τον διαγωνισμό στον οποίο ανακυρήχθηκε τελευταίος μειοδότης για μέρος των ζητούμενων ειδών ύστερα από την
προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισμό.
Η σύμβαση θα ισχύει από ………………… μέχρι ………………. και με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σύμφωνα με τους
όρους διακηρύξεως του διαγωνισμού της ………………..
Η σύμβαση αυτή θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» του Ν.
2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύουν, του Ν.
2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και
του άρθρου 8 του Ν. 3414/05, του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/05) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05», του Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/2000) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο», του Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της
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ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ, του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώνει τις
ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά την διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσας
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πρίν την λήξη της παρούσας σύμβασης ή
προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από την αρμόδια 7 η ΥΠΕ η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει
κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιμολόγια του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της
από ....................... ημερομηνίας υπογραφείσας σύμβασης, ο αύξων αριθμός του είδους, η επωνυμία, συσκευασία κ.λ.π.
όπως φαίνονται στην σύμβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και με οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανακηρυχθέντα
προμηθευτή.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προμηθευτή καθώς ο τρόπος επίλυσης
τυχόν διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 118/2007.
Η πληρωμή των προμηθευομένων ειδών θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και
την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
O δεύτερος συμβαλλόμενος ………………………………… δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται παραπάνω και
προσκόμισε την αριθ. ………………… εγγυητική επιστολή της ……………………………. Αξίας ………….. Ευρώ για
την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης αυτής ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής :
…………………………………………………………………………………………………..
Αφού γράφτηκε η σύμβαση αυτή υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γενική Νομοθεσία:

• «Περί συστάσεως του Γ.Χ.Κ.»

•

Ν. 4328/1929 Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929

«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
Διάταγμα περί κανονισμού

του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας»

Φ.Ε.Κ.391/Α/1929

•

«Περί καθιερώσεως του λίτρου ως μονάδος μετρήσεων

ενίων υγρών καυσίμων»

Ν.Δ. 293/1969 Φ.Ε.Κ.191/Α/1969

• «Περί τελωνειακού κανονισμού του εν Ασπροπύργω
Αττικής Κρατικού Διυλιστηρίου Πετρελαίου»

•

«Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929

"Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου
•

Υ.Α. 3268/1959 Φ.Ε.Κ. 84/Β/1959

του Κράτους".»

Ν. 115/75 Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975

«Περί ανεκτού ορίου σφάλματος ογκομετρητών

μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων

Α.Δ.: 30/76(Απόφ.ΥΠΕΜ 27122/ 1976),
Φ.Ε.Κ. 587/Β/1976.

•

«Όροι

και

διατυπώσεις

εναπόθεσης

εφοδίων

και

εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κ.λ.π.»

Υ.Α.: Τ. 3300/47 Φ.Ε.Κ. 652/Β/1984

•

«Δειγματοληψίες πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.»

Αποφ.Α.Χ.Σ.13/1985 Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985

•

«Προστασία του περιβάλλοντος»

Ν. 1650/86 Φ.Ε.Κ.160/Α/1986

• «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης
των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν.

Υ.Α.:59388/3363/88,Φ.Ε.Κ. 638/Β/1988

1650/86.»

• «Κωδικοποίηση Αγορανομικών διατάξεων μέχρι και την

Α.Δ.: 14/1989, άρθρα417-436 Φ.Ε.Κ.

16-2-89.»

343/Β/1989

• «Παραδόσεις υγρών καυσίμων από εταιρείες προς
πρατήρια μέσω βυτιοφόρων με σφραγισμένα
διαμερίσματα»

Α.Δ. 10/1992
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• «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές,

Υ.Α. 11535/1993 Φ.Ε.Κ. 328/Β/1993

βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, στους

• «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των

αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα

διατάξεων του Ν. 1571/85»

για τις ανοικτές εστίες καύσεως»

Ν. 2008/92 Φ.Ε.Κ.16/Α/1992

• «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού
καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και
αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και

Ν. 2127/93 Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993

άλλες διατάξεις»

• «Εργαστηριακή υποστήριξη χημικών υπηρεσιών για τις

Υ.Α. 3014276/0078/1996

αναλύσεις υγρών καυσίμων»

• «Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από
το ΓΧΚ προς οργανισμούς , επιχειρήσεις και ιδιώτες»

Κ.

Υ.

Α.

ΑΡΙΘ.

3002640/1552

Φ.Ε.Κ.161/Β/2002

• «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης »

Ν. 3335 (ΦΕΚ 95/Α/2005)

• «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε

Π.Δ. 39/01 Φ.Ε.Κ 28/Α/2001

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/34/ΕΚ»

• «Υγρά καύσιμα- εξέταση με τη διαδικασία ευαλλοιώτων
ειδών.»
Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ.548/98 των Φ.Ε.Κ 127/Β/1999
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• «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/32ΕΚ σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.»

Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ. 340/2000 Φ.Ε.Κ 22/Β/2001

Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα καύσιμα είναι οι εξής:

►

Πετρέλαιο κίνησης αποφ. ΑΧΣ 355/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001)

►

Πετρέλαιο θέρμανσης αποφ. Α.Χ.Σ. 470/93 (Φ.Ε.Κ. 496/Β/1993)
και απόφ. Α.Χ.Σ. 597/94 (Φ.Ε.Κ. 944/Β/1994).

►

Πετρέλαιο ναυτιλίας αποφ. Α.Χ.Σ. 507/2000 (Φ.Ε.Κ. 484/Β/2001)
και αποφ. Α.Χ.Σ. 652/96 (Φ.Ε.Κ. 17/Β/1996) και αποφ. Α.Χ.Σ. 483/94 (Φ.Ε.Κ.
774/Β/1994)

►

Αμόλυβδη βενζίνη αποφ. Α.Χ.Σ. 354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001)

►

Αμόλυβδη βενζίνη 98 ΙΙΟΝ αποφ. Α.Χ.Σ. 985/96 (Φ.Ε.Κ. 310/Β/1997)
όπως τροποποιήθηκε με την αποφ. Α.Χ.Σ.354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001).

►

Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου αποφ. Α.Χ.Σ. 626/01 (Φ.Ε.Κ.1730/Β/2001)

► Απόφαση Α.Χ.Σ. 2/2000 (ΦΕΚ 426/Β/2000) για την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ όπως έχει τροποποιηθεί
με την αποφ. Α.Χ.Σ. 237/01 (Φ.Ε.Κ.1284/Β/2001).

► Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης απόφαση Α.Χ.Σ. 467/2003
(ΦΕΚ /Β/2003)

► Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου μαζούτ, απόφ. Α.Χ.Σ. 42/94 (ΦΕΚ 320 /Β/1994) και απόφ. Α.Χ.Σ. 526/95 (ΦΕΚ
887/Β/1996)

► Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης, απόφ. Α.Χ.Σ. 41/94 (ΦΕΚ 320 /Β/1994).

