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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Γραφείο Προμηθειών
73300 Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-22308
FAX : 28210-22329
Πληροφορίες: Τσιαλαφούτα Μελπομένη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ(BΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ( ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ) - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ)
CPV : 09134100-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.000,00€ ( με τον Φ.Π.Α.)

Τόπος διεξαγωγής

Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος
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Αρ. Διακ. 20/2015 α/α Συστήματος : 20116

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Πετρελαίων Ντίζελ (βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, πετρελαίου
θέρμανσης ( για δομές), πετρελαίου κίνησης αυτοκινήτων και πετρελαίου κίνησης (για λεβητοστάσιο) για το Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π. Χανίων.
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ:
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα είδη (αμόλυβδης 95 οκτ,
πετρελαίου θέρμανσης (για δομές) , πετρελαίου κίνησης αυτοκινήτων
Κριτήριο Αξιολόγησης

και

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

έκπτωσης

διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής

(%)

επί

της

νόμιμα

πώλησης για το πετρέλαιο

κίνησης (για λεβητοστάσιο) , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.
Χρόνος Διενέργειας του

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις

Διαγωνισμού

16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.
Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Προϋπολογισμός Δαπάνης

990.000,000 € με ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09134100-8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

αμόλυβδης 95 οκτ,, πετρελαίου θέρμανσης (για δομές) ,πετρελαίου
κίνησης αυτοκινήτων και πετρελαίου κίνησης (για λεβητοστάσιο)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος (1%) σύμφωνα με

2198/94)

το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2%
(Ν. 3580/2007)
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
στον Ελληνικό Τύπο

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ποσοστό 2%, υπέρ των Οργανισμών
Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την
ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-03-09 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β΄/24-03-09)
15/01/2016

15/01/2016

16/01/2016
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1.

Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».

2.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-03-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

3.

Το Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο Π.Δ. 60/07 (Α΄64)).

4.

To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
247/27-11-1995).

5.

Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

(ΦΕΚ Α’ 81

/04-04-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6.

Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-06-2007).

7.

Το Ν.2955/2001«Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’
256/02-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

8.

Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-07-1974)

9.

Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-03-2007)

10. Την υπ’ αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην
επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων
των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).
11. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /08-09-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665
12. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-03-1994),άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις).
13. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
14. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003)
15. To N. 3054/2-10-2002 (ΦΕΚ 230/2-10-2002 )-Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
16. To N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
17. Το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010) Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης
18. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων Συμβάσεων –
ης

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L 395)
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και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
ης

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11
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Δεκεμβρίου 2007.

19. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) Διορθωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
20. Το Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών».
21. Τις διατάξεις του Ν. 3846/2010 άρθρο 24.
22. Τις διατάξεις του Ν.4013 /2011 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
23. Το ΠΔ 113/ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
24. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10
25. Το Ν. 4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
26. Το Ν. 4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
27. Το Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις».
28. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
29. Το Ν. 4281/14 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το
άρθρο 201 του ιδίου Νόμου.
30. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ».
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
32. Την με αριθ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3261/4-12-2014) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από
τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
33. Την με αρ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων Διενέργειας
για την Υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014,
πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμώνΠαράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2010, 2011 και 2013.».
34. Την με αριθμ. Υ4α/οικ.84627/ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011 με θέμα : «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του
τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους».
35. Την με αρ. 11081/14.12.2011 (ΦΕΚ Β 2957) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του αρ. 9
παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ 2957Β/23.12.2011).

36. Την αριθμό πράξη. 22/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο ΣΤ’ για τον ορισμό πενταμελούς
επιτροπής ,που ορίζεται για την διενέργεια ανοιχτών δημοσίων διαγωνισμών.
ης

37. Το με αριθμό πρωτ. 1555/10-12-2014 έγκριση της 7 Υ.Π.Ε. Κρήτης για την έγκριση Π.Π.Υ.Υ.
2014-πιστώσεις 2014-2015.
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38. Το με αριθμό πρωτ. 5017/31-3-2015 Πράξη Διοικητή με την οποία ορίστηκε η επιτροπή για την
λήψη προσφορών.
39.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/ΠΡΚ5/02-04-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.
Την αριθμ. πρωτ.5496/7-4-2015 έγγραφο μας προς 7η Υ.Π.Ε. Κρήτης που κοινοποιήθηκε στην
40.

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την χορήγηση εξουσιοδότησης για την διενέργεια του Δημόσιου
Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καύσιμων».
41. Το με αριθ. πρωτ 5496/7-4-2015 έγγραφο του Γ.Ν. Χανίων.

42

Την με αριθ.πρωτ.5968/20-4-2015 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν. Χανίων.
Την με αριθμ. 23/πρκ.6/29-04-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

43.

σχετικά με την επικαιροποίηση της πράξης του διοικητή του Γ.Ν. Χανίων 5968/20-04-2015.
44. Την με αριθμό. πρωτ. 5185/30-04-2015 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης για έγκριση του Γ.Ν
Χανίων ως φορέα διενέργειας για τον Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια
καυσίμων και την έγκριση συνθέσεως τη επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

45.

Η με αριθμό. 259/ 29-04-2015 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ 7Η0Χ469Η2Ι-ΓΗ3)
Το γεγονός ότι η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την προμήθευα καυσίμων κρίνεται κατεπείγουσα
για το λόγο ότι οι ποσότητες της υπάρχουσας σύμβασης έχουν λήξει και το νοσοκομείο έχει ήδη
προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(αρ.πρωτ.5150/1-04-2015)για την κάλυψη των
αναγκών του σε καύσιμα για τρεις (3) μήνες.
46. Την με αριθμ 9/πρκτ.13/29-07-2015(ΑΔΑ 7ΨΘΖ46907Τ-41Ω) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων σχετικά με έγκριση διενέργειας διαγωνισμών ΠΠΥΥ
2014 καθώς επίσης και των επιτροπών αυτών.
47. Την με αριθμ 22/πρκτ.24/29-12-2015 (ΑΔΑ ΩΩ8Σ46907-Α4Σ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων σχετικά με την επανάληψη του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών
Πετρελαίων Ντίζελ (βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, πετρελαίου θέρμανσης (για δομές) και πετρελαίου κίνησης για αυτοκίνητα
και πετρελαίου κίνησης (για λεβητοστάσιο) , για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π Χανίων για ένα έτος,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990.000,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα είδη
(αμόλυβδης 95 οκτ ,πετρελαίου θέρμανσης (για δομές) και πετρελαίου κίνησης για αυτοκίνητα και το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης για το πετρέλαιο κίνησης για
λεβητοστάσιο , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που
περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ.60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

ΆΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας των Πετρελαίων Ντίζελ (βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, πετρελαίου θέρμανσης (για δομές),
πετρελαίου κίνησης για αυτοκίνητα και πετρελαίου κίνησης για λεβητοστάσιο ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1611.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, πετρελαίου θέρμανσης (για δομές),
πετρελαίου κίνησης για αυτοκίνητα και πετρελαίου κίνησης (για λεβητοστάσιο ).

α/α

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΚΤ

ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ

10.000,00 ΕΥΡΩ

25.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΙ

5.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π

950.000,00
ΕΥΡΩ

ΧΑΝΙΩΝ

990.000,00
ΕΥΡΩ με
Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2
Φορέας διενέργειας – Φορείς Υλοποίησης Προμήθειας - Αντικείμενο της Διακήρυξης

Φορέας διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια Πετρελαίων Ντίζελ
(βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ, πετρελαίου θέρμανσης (για τις δομές) και πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα και
πετρελαίου κίνησης (για λεβητοστάσιο), για να καλυφθούν οι ανάγκες για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, την
κίνηση των ατμό-γεννητριών (για παροχή ατμού) , των θερμαντήρων (για παροχή ζεστού νερού) καθώς και πετρελαίου
θέρμανσης για την θέρμανση των εγκαταστάσεων, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π. Χανίων για ένα έτος,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μερικά είδη της διακήρυξης
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αλλά για ολόκληρη την

ποσότητα κάθε είδους.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια βενζίνης 95 οκτ και πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα θα πρέπει να
διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε σχετική κοντινή απόσταση ( έως 30 χλμ) από τον τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 3.
Ορισμοί διενέργειας του διαγωνισμού.

Στοιχεία της σύμβασης

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
Αναθέτουσα Αρχή: Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Υποψήφιος: Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία
περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
Επιτροπή Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού : Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι
αξιολόγησης των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε
σχετικό ζήτημα και για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς
και την εισήγηση-πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν. Χανίων δηλαδή την
αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
Προμηθευτής : Ο/Οι προκρινόμενος/οι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν την/τις σύμβαση/συμβάσεις
και να εκτελέσουν την προμήθεια.
Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την εν λόγω προμήθεια.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των
κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των
Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 990.000,000 € (με το ΦΠΑ)
Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο
τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με
τους προμηθευτές.
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Τόπος – Χρόνος διενέργειας - Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15/01/2016 ημέρα
15/01/2016

Παρασκευή και ώρα
15:00 μμ

09/03/2016

16/03/2016

ημέρα Τετάρτη

ημέρα Τετάρτη

και ώρα 15.00

και ώρα 12.00

μ.μ.

μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr και στο
ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης περίληψή του θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της ΕτΚ.
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο ημερήσιες
Οικονομικές Εφημερίδες , μία Νομαρχιακή Εφημερίδα και μια τοπική Εφημερίδα.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη
συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις
(4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 της παρούσης. Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

ΑΡΘΡΟ 5.
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Δικαίωμα Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ( Υποψήφιοι ) απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων ( όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
.Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ

αποστέλλοντας:
-

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική

-

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Β) Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
(β Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7
του Π.Δ. 118/2007.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ
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Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους
εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του
Π.Δ. 60/2007.
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και
των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα
με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “υποψήφιος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ)
κατηγορίες.

ΑΡΘΡΟ 6
Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου,
να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της
σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το
αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση
της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία
με διάθεση διερμηνέων.

ΑΡΘΡΟ 7
Αντίγραφα-Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και
τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του
πρωτοτύπου.
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Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2690/99,
όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση,
με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους.
Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να
φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα
αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα
στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή
από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
-έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή
από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 8
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες, υποβάλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σε ηλεκτρονικό
«φάκελο» με περιεχόμενο δύο (2) (υπο)φακέλους (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». σύμφωνα με το Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-05-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στο (υπο)φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

16PROC003618752 2016-01-12
Α. Έλληνες Πολίτες
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για
όσους προσφέρουν όλα τα είδη του διαγωνισμού.
Όσοι θα προσφέρουν μέρος των ειδών (συνολική ποσότητα κάθε ζητούμενου είδους) θα καταθέσουν εγγυητική που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών χωρίς το ΦΠΑ και σύμφωνα με την
Κατάσταση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του Άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης . Στη περίπτωση αυτή θα
αναφέρονται αναλυτικά τα είδη των υγρών καυσίμων που θα προσφέρονται.

2.
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007).
3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση:
Για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
-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, σελ. 48).

α)

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005
(Α΄305).
-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας
χρεοκοπίας
-για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
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Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης.
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης ( πίνακας δικαιολογητικών
κατακύρωσης ) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
β)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Oτι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.

γ)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η
χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

δ)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , όπου να δηλώνεται ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
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τριάντα ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Β. Αλλοδαποί
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (όσοι θα προσφέρουν όλα τα είδη του διαγωνισμού)
Όσοι θα προσφέρουν μέρος των ειδών (συνολική ποσότητα κάθε ζητούμενου είδους) θα καταθέσουν εγγυητική που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών ΦΠΑ και σύμφωνα με την Κατάσταση
Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής του Άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης Στη περίπτωση αυτή θα αναφέρονται
αναλυτικά τα είδη των υγρών καυσίμων που θα προσφέρονται.

2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ.
118/2007).

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση:
για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
-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, σελ. 48).

α)

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005
(Α΄305).για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας,
δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
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ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από
τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης.
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών
κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
β)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, , στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.

γ)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , όπου να δηλώνεται η
χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

δ)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , όπου να δηλώνεται ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

2.

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.):
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο
πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας
τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Δ. Συνεταιρισμοί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ.
Διευκρινίζεται ότι :

1.

το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού
και
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οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της ένωσης.

2.

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει.

ΣΤ.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό

δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου
ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 9
Εγγύηση Συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του
προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού ( χωρίς το ΦΠΑ ), ανάλογα με τα είδη που θα προσφέρει ο κάθε προμηθευτής.
Όσοι θα προσφέρουν μέρος της προμήθειας (συνολική ποσότητα κάθε ζητούμενου είδους ανά φορέα ) θα
καταθέσουν εγγυητική που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% της αθροιζόμενης δαπάνης αυτής της προμήθειας, χωρίς το
ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

16PROC003618752 2016-01-12

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς

και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους
δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από αυτά και β) στον προμηθευτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ
Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ) ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ: 16.097,56 €
ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ: 162,60616 ευρώ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ: 406,5040 ευρώ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: 81,2808 ευρώ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: 16.097,5609 ευρώ

Οι προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές θα απορρίπτονται

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται πλην των ΦΕΚ, κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή ( Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε
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φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή .
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα
πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας
κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

ΑΡΘΡΟ 10
Τεχνική Προσφορά

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Τεχνική
Προσφορά ως εξής:
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον Υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο Υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα

δικαιολογητικά ). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής -

Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10.1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

2.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις
Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων
κατά περίπτωση
Το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (για λεβητοστάσιο ) θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Ιδρυμάτων ( Γ.Ν.
Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π. Χανίων) ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Ο εφοδιασμός των κεντρικών δεξαμενών του Νοσοκομείου καθ όλη την διάρκεια του έτους θα γίνεται με
βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 30 τόνων ,το οποίο θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από τα διυλιστήρια
.Οι σφραγίδες των διαμερισμάτων θα ανοίγονται μόνο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής καυσίμων .Δεν θα
γίνεται καμία παραλαβή καυσίμων από βυτιοφόρο το όποιο θα διαθέτει παραβιασμένες οι καθόλου σφραγίδες. Ο
εφοδιασμός των δεξαμενών πετρελαίου μέχρι χωρητικότητας

δέκα (10) κυβικών μέτρων

θα είναι δυνατόν να

πραγματοποιείται με βυτιοφόρο όχημα χωρίς σφραγισμένα διαμερίσματα αλλά με πιστοποιημένο μετρητή.

ΑΡΘΡΟ 10.2

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Α) Τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002
Β) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων.
Γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι ταξινομημένα κατά όχημα.
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Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για τη μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης ή να

εκμισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρο.

ΑΡΘΡΟ 10.3
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα (διυλιστήριο) στην
οποία θα προμηθεύεται τα προσφερόμενα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω
δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας (διυλιστήριο) προς το
Νοσοκομείο ότι έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η δε επιχείρηση αυτή που θα προμηθεύει τα καύσιμα πρέπει να κατέχει την
απαιτούμενη άδεια εμπορίας καυσίμων.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και η σχετική άδεια εμπορίας καυσίμων θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας (διυλιστήριο) που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του
προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ. 118/2007, Η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος (καυσίμου)
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η
αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας (διυλιστήριο), στην οποία δηλώθηκε ότι θα προμηθεύεται το προϊόν και με βάση την
οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε
περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου(διυλιστήριο) για οποιονδήποτε λόγο, ενώ
μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του
διαγωνισμού. Η υποβολή της αναφερόμενης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής της
επιχειρηματικής μονάδας. Προμήθεια του καυσίμου σε διυλιστήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη
έγκριση του Νοσοκομείου, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη
σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/2007.
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ΑΡΘΡΟ 11
Οικονομική Προσφορά

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον Υποψήφιο.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο Υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και τα προσκομίζει κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή ( με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ 11.1
Τιμές Προσφορών (ποσοστά έκπτωσης επί της εκατό % ανά /Λίτρο. ) – Νόμισμα σε € Ευρώ

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής ή χονδρικής τιμής πώλησης (ανάλογα του προσφερόμενου είδους), του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κατά την ημέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους ( βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ.
πετρέλαιο θέρμανσης (για δομές) , πετρέλαιο κίνησης για αυτοκίνητα και πετρέλαιο κίνησης (για λεβητοστάσιο).
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για
ολόκληρη την ποσότητα της κάθε ομάδας υγρών καυσίμων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει το
Νοσοκομείο.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή .
Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της σύμβασης και για
το διάστημα των τυχόν παρατάσεων.
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στον φορέα για τη πλήρη ποσότητα ανά είδος σε όσα είδη
επιθυμούν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός είδους υγρών
καυσίμων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του φορέα.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63
του Ν.4257/2014)
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τέσσερα (4) δεκαδικά
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή
Αναφοράς ( Εκκίνησης ) που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :

Τ αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ : = 1,5603€ ( 1,2686 € χωρίς ΦΠΑ )
Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: =1,2696 € ( 1,0322 € χωρίς ΦΠΑ )
Τ αναφοράς Πετρέλαιο Κίνησης αυτοκινήτων : = 1,1854 € ( 0,9638 € χωρίς ΦΠΑ )
Τ αναφοράς Πετρέλαιο Κίνησης για λεβητοστάσιο : 1,1854 € ( 0,9638 € χωρίς ΦΠΑ )

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε
μορφή .pdf
Η Οργανική Μονάδα της Έδρας του Γ.Ν. Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ποσοστών εκπτώσεων) (ιδίως όταν αυτά είναι ασυνήθιστα
υψηλά για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του
κόστους του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 12
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 365 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο Χανίων, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, ο φορέας διενέργειας θα απευθύνει σχετικό
ηλεκτρονικό αίτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών
τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν ομοίως
μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι
προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 13
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται έξι (6) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διενέργειας κι
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
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Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία

έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 14
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της ( Επιτροπή Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ),
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

• Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η Επιτροπή Διενέργειας κι Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 15
Ενστάσεις -Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως
τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α΄ 51), μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Α΄66) και της
Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Β΄1675) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων / προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16.
Κρίσεις – Αποτελέσματα

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Το ποσοστό έκπτωσης
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών
της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
Η ειδική εμπειρία, η ικανότητα και τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να
επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ)

εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την προμήθεια

δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.

Η επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές
(ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει
από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου
αναλόγως.
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ΑΡΘΡΟ 17.

Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
-είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
-αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
-αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας,
-δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,
-δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό,
-δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ή/και εμφανίζει ποσοστά εκπτώσεων σε οποιοδήποτε
σημείο της τεχνικής προσφοράς,
-η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007,
-ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 365 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
-παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης
-δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 18.1
Δικαιολογητικά για την κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον Προμηθευτή εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά):
Α. Οι Έλληνες Πολίτες.
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για :
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
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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, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄
305).
υπεξαίρεση
εκβίαση
πλαστογραφία
ψευδορκία
δωροδοκία
δόλια χρεοκοπία
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν
σχετική ένορκη βεβαίωση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής :
δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους

με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο
είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται
κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
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ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά
της παρούσας παραγράφου.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

Β. Οι Αλλοδαποί.
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
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, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄
305).
υπεξαίρεση
εκβίαση
πλαστογραφία
ψευδορκία
δωροδοκία
δόλια χρεοκοπία
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Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν
σχετική ένορκη βεβαίωση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής :
δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, που
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί
κατακύρωσης.
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Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

α/α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για :
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2).
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, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄
305).
υπεξαίρεση
εκβίαση
πλαστογραφία
ψευδορκία
δωροδοκία
δόλια χρεοκοπία
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν
σχετική ένορκη βεβαίωση.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής είναι:
φυσικά πρόσωπα
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής :
δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω 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 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης
απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν
καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007)
Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.
3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό
εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
με οποιαδήποτε

σχέση εργασίας

απασχολούμενοι

στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο,

συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:
i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
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β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, με την
οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
ii)Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της
χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και
β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

Δ. Οι Συνεταιρισμοί
α/α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης

ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2).
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, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄
305).
Υπεξαίρεση
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εκβίαση

πλαστογραφία
ψευδορκία
δωροδοκία
δόλια χρεοκοπία
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν
σχετική ένορκη βεβαίωση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :
δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από
τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν έγγραφη
ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική
εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α/α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την
κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).
Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18.2
Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.

Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της
Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε
εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά ως εξής:
Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω
προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων.
Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 18.3
Επιπλέον δικαιολογητικό κατά την κατακύρωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

α/α.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή Υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 18.4
Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
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ΑΡΘΡΟ 19

Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης προμήθειας από την προκηρυχθείσα μέχρι
ποσοστού

15%

και

μικρότερης από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για

κατακύρωση μέρους

της

προκηρυχθείσας προμήθειας κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη

ποσοστού (50%), απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και ανακοινώνεται μέσω του Συστήματος στον ανακηρυχθέντα Προμηθευτή και στους συμμετέχοντες.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την
εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση .
Μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η
προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την
προσφορά του Προμηθευτή, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την
συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας
ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη
δημοπράτησης.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η
Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή.
Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή
της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη
διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
Ειδικότερα, το Νοσοκομείο καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος προμηθευτής καλείται να υπογράψει
τη Σύμβαση μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης της Σύμβασης.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

16PROC003618752 2016-01-12

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, παρότι κλήθηκε, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην

ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
Το Νοσοκομείο στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στο
Νοσοκομείο εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα
λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος
της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την
παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 20
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που
θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το
δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του
ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προμήθεια και
β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
στον προμηθευτή.
Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν
είναι ισχυρή.
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ΑΡΘΡΟ 21
Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση θα ισχύει για 12 μήνες και με δικαίωμα τρίμηνη μονομερούς παράτασης εκ μέρους του
Νοσοκομείου, με απόφαση του ΔΣ.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε
άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 22
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο.

Ο Προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να
τον εκπροσωπεί έναντι του Νοσοκομείου και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες.
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στο Νοσοκομείο και
ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον
αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Νοσοκομείου.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Φορέα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της Προμήθειας.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα
είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκομείου ως
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση
της Προμήθειας.
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οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Στην ως άνω περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα
Αρχή. Εάν κατά την κρίση του Νοσοκομείου οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση του Νοσοκομείου περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων
από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον προμηθευτή.
Εφόσον το Νοσοκομείο αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύμβασης, τότε ο Προμηθευτής ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα
του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης
δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις
υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Το Νοσοκομείο εγκρίνει με Απόφασή του την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση
όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
τον προμηθευτή ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 23
Πληρωμή - Κρατήσεις
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομίσει ο προμηθευτής είναι :
α) Τιμολόγιο –Δελτίο αποστολής για τις παραδόσεις
β) Πρακτικό παραλαβής της τριμελούς επιτροπής
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
δ) Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης της προμήθειας, να
επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών (λιανικής ή χονδρικής ανάλογα ) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, κατά την ημέρα
παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος (1%)
Επίσης κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται το προβλεπόμενο 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) και 0,10% υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή. Απαιτήσεις του προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,
αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.
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Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα
μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει,
όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια σύναψης της
Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα
εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο
συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Το Νοσοκομείο δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα
καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του
τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το νοσοκομείο (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-62003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον προμηθευτή.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που
η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
Πλημμύρα.
Σεισμός.
Πόλεμος.
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην
έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το Νοσοκομείο

και να επικαλεσθεί τους

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Νοσοκομείο αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
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τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 25
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

1.

Ο προμηθευτής και το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
2.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Χανίων,

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3.

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη

σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία
και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α.

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Μουρνιές Χανίων Τ.Κ. 73300, Πόλη ΧΑΝΙΑ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν

για ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
, οδός

, αριθμός

ευρώ υπέρ της Εταιρείας

(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)

,(2)

, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της

δια την προμήθεια ειδών «……………………………….» για την κάλυψη των αναγκών των

Νοσοκομείων……………….. με την υπ’ αριθμ.

Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Μουρνιές Χανίων Τ.Κ. 73300, Πόλη ΧΑΝΙΑ
Εγγύηση μας υπ’αριθμόν

για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών

, οδός

, αριθμός

,

σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση ………………..,
συνολικής αξίας ………………., και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ποσού
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα

παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)

, 2)

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και
εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις
της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα
ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει έως ανακλήσεώς της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

( Βενζίνης αμόλυβδης 95 ΟΚΤ, Πετρελαίου

7η

Θέρμανσης για δομές ,Πετρελαίου Κίνησης

Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

για αυτοκίνητα και Πετρελαίου Κίνησης για

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

λεβητοστάσιο ), για τις ανάγκες του Γενικού

Γραφείο Προμηθειών

Νοσοκομείου Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π.

73300 Χανίων

Χανίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :990.000,00 € ( με τον Φ.Π.Α. )

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η

( Βενζίνης αμόλυβδης 95 ΟΚΤ, Πετρελαίου

Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Θέρμανσης για δομές ,Πετρελαίου Κίνησης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

για αυτοκίνητα και Πετρελαίου Κίνησης (για

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

λεβητοστάσιο ), για τις ανάγκες του Γενικού

Γραφείο Προμηθειών

Νοσοκομείου Χανίων και πρώην Θ.Ψ.Π.

73300 Χανίων

Χανίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
……………………………………………………………….

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός …………………....................., αριθμός ……,
τηλέφωνο …………………., fax …………………....
Τιμή
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

Προσφοράς
(στο σύστημα)

1
2

3

4

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ
Πετρέλαιο Θέρμανσης για
δομές
Πετρέλαιο Κίνησης για
αυτοκίνητα
Πετρέλαιο Κίνησης για
λεβητοστάσιο

……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)

* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής
πώλησης για τα είδη ( Βενζίνη αμόλυβδη 95 ΟΚΤ, Πετρελαίου Θέρμανσης και Πετρελαίου Κίνησης για αυτοκίνητα ), και
επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης για το είδος πετρέλαιο κίνησης για λεβητοστάσιο του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στον Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :
ΕΙΔΟΣ :
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
ΑΞΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α.:

Στις Μουρνιές σήμερα …………………. στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , οι υπογεγραμμένοι
α)

το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ-«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που έχει την έδρα του στις Μουρνιές Χανίων

και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Νοσοκομείου κ…………………………… και β) ο/η ……………………………………… που
εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία…………….. ……………………..συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Με τις αποφάσεις ………………………

Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, κατακυρώθηκε η

προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσης σύμβασης, στο όνομα της εταιρείας:
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ/ΞΗΣ………………..
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την
προμήθεια του είδους στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής “Προμηθευτή”, o οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους
κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) “Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων”, το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το κοινοτικό Δίκαιο’’, το Π.Δ118/07,ΠΔ 60/7,ΠΔ166/03 και λοιπών ισχυουσών διατάξεων.,
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Οι ποσότητες, οι αναφερόμενες στη κατάσταση των κατακυρωθέντων ειδών της παρούσης σύμβασης, δεν είναι
δεσμευτικές για το Νοσοκομείο και μπορούν να αυξομειωθούν.

ΑΡΘΡΟ 1
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β. ΤΙΜΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη που θα εφοδιάζει το Νοσοκομείο ο προμηθευτής, θα προσφέρονται στην νόμιμα διαμορφούμενη
μέση τιμή λιανικής πώλησης για τα είδη Βενζίνη αμόλυβδη 95 ΟΚΤ, Πετρελαίου Θέρμανσης και Πετρελαίου Κίνησης για
αυτοκίνητα και στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης για το είδος πετρέλαιο κίνησης(για
λεβητοστάσιο ) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, με την αντίστοιχη έκπτωση που αναγράφεται στον
παραπάνω πίνακα ειδών για κάθε είδος.
Οι ποσότητες οι αναφερόμενες στην κατάσταση των κατακυρωθέντων ειδών της παρούσης σύμβασης δεν είναι δεσμευτικές
για το Νοσοκομείο και μπορούν να αυξομειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες του
Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι προμήθειες των καυσίμων θα γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά και θα
ακολουθεί και γραπτή παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα φέρουν δε υποχρεωτικά τις υπογραφές των
υπευθύνων: , του Προϊσταμένου του Τμήματος , του Διοικητικού Διευθυντή. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή στις Αποθήκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων –
πρώην Θ.Ψ.Π.Χανίων.
Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με τα Τιμολόγια ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή αποτελούν υποχρεωτικά και
απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Δελτίου Εισαγωγής καθώς και το
έγγραφο από το τμήμα εμπορίου που αφορούν την λιανική και την χονδρική τιμή των ειδών όπως προαναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά ούτε
δεσμεύει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται το αργότερο εντός δύο ημερών από την ημέρα παραγγελίας του
αρμόδιου υπαλλήλου στην αποθήκη του Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ

16PROC003618752 2016-01-12
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Σε περίπτωση πού το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να
ενημερώσει μέχρι τις 10.00 το πρωί της επομένης της παραγγελίας ημέρα, στη διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη είδους εάν δεν προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την έλλειψη
του είδους στην αγορά, χωρίς να απαλλάσσεται σε τέτοια περίπτωση από την υποχρέωση να προμηθεύσει το είδος από
άλλη αγορά
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει
σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή τα αντίστοιχά
τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που θα κρίνει για την καταλληλότητα ή μη
των προς παραλαβή ειδών και θα πιστοποιείται με την υπογραφή του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εντός δύο μηνών περίπου για το 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Είδους και
σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος (1%)
Επίσης κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται το προβλεπόμενο 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) και 0,10% υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/07).

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης …………….
και την απόφαση του Νοσοκομείου μας σε συνδυασμό με την προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα έτος ήτοι από …………. Έως ………….., ή έως εξαντλήσεως του ποσού της.
Το Νοσοκομείο διατηρεί δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης εκ μέρους του, με απόφαση του ΔΣ.
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Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί
σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες
νομοθετικές ρυθμίσεις.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος και δεν εκτελέστηκαν, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα
παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε προμηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει το είδος .

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ.(Π.Δ 118/07) ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που
τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε
οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες πού λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Ε.Ε διαχειρίσεις
απαιτήσεων πού διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.
Στις περιπτώσεις πού ο ανάδοχος έχει συνάψει εκχώρηση των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα
του Προμηθευτή υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων πού έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις
τράπεζες και στις Α.Ε. διαχειρίσεις απαιτήσεων πού διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου με τους οποίους έχει
συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο θα κατατεθούν στο
αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και το δε άλλο θα πάρει ο Προμηθευτής.
Για οτιδήποτε θέμα προκύψει από την υλοποίηση της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ν Χανίων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Γραφείο Προμηθειών
73300 ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ( Βενζίνης αμόλυβδης 95 ΟΚΤ, Πετρελαίου Θέρμανσης και
Πετρελαίου Ντίζελ )
ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

CPV

ΜΟΝΑ

ΕΚΤΙΜΩΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ

ΔΑ

ΕΝΗ

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ

ΜΕΤΡΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ

( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ

ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ

ΣΗΣ

Α

23%)

( ΜΕ ΦΠΑ 23%)

23%)

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95
ΟΚΤ (ΚΩΔ ORCO
102669)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ

09132100-4

ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ

Λίτρο

6.409,02

1,2686 €

1,5603€

10.000,00 €

Λίτρο

19.691,24

1,0322 €

1,2696 €

25.000,00 €

Λίτρο

4.217,99

0,9638 €

1,1854 €

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΟΜΕΣ ( ΚΩΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ

ORCO 39742 )

ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ

09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ

09134100-8
5.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΜΘ746907Τ-ΙΗΜ
(ΚΩΔ ORCO
39743 )

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
(ΚΩΔ ORCO 74799 )

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΩΗΝ Θ.Ψ.Π ΧΑΝΙΩΝ

09134100-8
Λίτρο

0,9638 €

1,1854 €

950.000,00 €

(1) Εκτιμώμενη ποσότητα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ βάσει υπολογισμού της Προϋπολογιστικής Δαπάνης και της Τιμής Εκκίνησης
(2) Τιμή Εκκίνησης στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ δοθείσα για τον υπολογισμό των ποσοτήτων και για την αποτύπωση στο σύστημα της έκπτωσης από τον οικονομικό Φορέα
(3) Δαπάνες ανά είδος ( συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό ) σε πραγματικά ποσά μη δυνάμενες να ξεπεραστούν για την σωστή τήρηση του Προϋπολογισμού του Διαγωνισμού

