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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική
διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο
αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει
των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση
ο
ο
της (θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ),
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την
η
παράταση έως την 30 Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που
εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων
«επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της
παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ:
Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
Το με αρίθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την
απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με
ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση
λαμβάνεται δωρεάν».
Το με αρίθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την
η
παράταση έως την 31 Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους
δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να
εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
Το με αρίθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
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9)

Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της
ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
10) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για
την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
και εν αναμονή προκήρυξης διαγωνισμών στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την
προμήθεια <<ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ>> (κατηγορία CPV 09134100-8) –Diesel Oil με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη λιανική τιμή του τμήματος εμπορίου Χανίων (για Βενζίνη
αμόλυβδη 95 οκτ- Πετρέλαιο θέρμανσης για δομές– Πετρέλαιο κίνησης για αυτοκίνητα ) και με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη χονδρική τιμή του τμήματος εμπορίου Χανίων
(για

το Πετρέλαιο

κίνησης λεβητοστάσιο) για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για ένα έτος

καλεί

προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν
στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές για την <<ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ>> (κατηγορία CPV 09134100-8) –Diesel Oil σε
έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο
ΕΣΗΔΗΣ , ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών , ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης , θα αναρτηθούν
οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 έως και την Πέμπτη 24
Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 μ. μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών
(www.chaniahospital.gr).
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για
κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία
μπορούν

να

αποσταλούν

στο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν
ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η

καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται
ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη
χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.
Σε

κάθε

περίπτωση

τα

σχόλια

που

έρχονται

στο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών

(www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που

συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
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Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των
συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Προμηθειών
Συνημμένα :
Τεχνικές προδιαγραφές <<ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ>>

Για αντιγραφή
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΨΠ ΧΑΝΙΩΝ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υγρών
καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης για
οχήματα και πετρελαίου κίνησης για το λεβητοστάσιο) για την κάλυψη των αναγκών
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των Δομών του πρώην ΘΨΠ Χανίων.
1)
Τα υπό προμήθεια καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει
το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και η ποιότητά τους
να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια. Η ποιότητα,
οι προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου καυσίμων θα πρέπει να καλύπτουν τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τα καύσιμα. Ειδικότερα:
α) Βενζίνη αμόλυβδη: Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει βαθμό οκτανίων 95 (MIN)
και θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 510/2004
“Καύσιμα Αυτοκινήτων − Αμόλυβδη Βενζίνη − Απαιτήσεις και Μέθοδοι
Δοκιμών”, ΦΕΚ 872/Β/2007, καθώς και στην ΚΥΑ 316/2010 “Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,
προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου”, ΦΕΚ 501/Β/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ
94/2012, ΦΕΚ 1507/Β/2012.
β) Πετρέλαιο θέρμανσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληρεί τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ΚΥΑ 467/2002
“Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης”, ΦΕΚ
1531/Β/2003 και στην ΚΥΑ 468/2002 “Διαδικασίες χρωματισμού και
ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης”, ΦΕΚ 1273/Β/2003.
γ) Πετρέλαιο κίνησης: Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληρεί τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην KYA 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων −
Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών”, ΦΕΚ 1490/Β/2006,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην ΚΥΑ 316/2010
“Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, ΦΕΚ 501/Β/2012, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την ΚΥΑ 94/2012, ΦΕΚ 1507/Β/2012.
2)
Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και
τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014)
Υπουργική Απόφαση.
3)
Το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης για το λεβητοστάσιο θα
παραδίδονται στις δεξαμενές των Ιδρυμάτων ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
παραλαβής που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Ειδικότερα:


Ο εφοδιασμός των δυο κεντρικών δεξαμενών του ΓΝ Χανίων, χωρητικότητας
80.000 λίτρων έκαστη, με πετρέλαιο κίνησης για το λεβητοστάσιο θα γίνεται
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή, το
οποίο θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από το Διυλιστήριο. Οι σφραγίδες
των διαμερισμάτων θα πρέπει να φέρουν εμφανώς τα διακριτικά σημεία της
εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο και ανοίγονται μόνο παρουσία της
Επιτροπής παραλαβής καυσίμων. Δεν θα γίνεται παραλαβή καυσίμων από
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βυτιοφόρο το οποίο έχει παραβιασμένες ή δεν έχει σφραγίδες. Η εκφόρτωση
του πετρελαίου στις δεξαμενές θα γίνεται μέσω του εγκατεστημένου
πιστοποιημένου λιτρομετρητή καυσίμου, προκειμένου να επαληθεύεται η
παραλαμβανόμενη ποσότητα.


Ο εφοδιασμός των δεξαμενών των Δομών του πρώην ΘΨΠ Χανίων,
χωρητικότητας έως 10.000 λίτρων, με πετρέλαιο θέρμανσης κατά την περίοδο
διάθεσής του, θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή το οποίο
διαθέτει πιστοποιημένο λιτρομετρητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις.



Το πετρέλαιο θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Ιδρυμάτων το αργότερο
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση παραγγελίας από το
Νοσοκομείο. Η παραγγελία θα αποστέλλεται με φαξ ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στον προμηθευτή, ο οποίος και θα πρέπει να ενημερώσει την
Επιτροπή παραλαβής για την ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης του
καυσίμου. Η παράδοση του καυσίμου θα γίνεται υποχρεωτικά τις εργάσιμες
ημέρες, Δευτέρα - Παρασκευή και θα ολοκληρώνεται εντός του πρωινού
ωραρίου (από 07:00 – 11:00), εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από το
Νοσοκομείο.



Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και
κανονικά τις παραγγελόμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες καυσίμων.
Περιορισμός των ζητουμένων για παράδοση ποσοτήτων καυσίμων μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο λόγω αδυναμίας που οφείλεται σε ανάλογο περιορισμό των
παραδιδόμενων από τα Διυλιστήρια ποσοτήτων καυσίμων προς τον
προμηθευτή ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής θα πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Επιτροπή
παραλαβής. Εάν η αναστολή ή ο περιορισμός των χορηγουμένων ποσοτήτων
καυσίμων από τον προμηθευτή δεν αιτιολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, το
Νοσοκομείο μπορεί να εφοδιαστεί τις ποσότητες που έχει ανάγκη στις νόμιμες
τιμές από άλλους προμηθευτές και ο προμηθευτής θα βαρύνεται με το
ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει στην προσφορά του.



Η Επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να
προβαίνει σε δειγματοληψία για την διαπίστωση της ποιότητας του
πετρελαίου. Τα δείγματα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
παρουσία του οδηγού του προμηθευτή, ο οποίος και θα υπογράφει στο
πρακτικό δειγματοληψίας. Αν ο οδηγός αρνηθεί να υπογράψει, αυτό θα
αναγραφεί στο πρακτικό και η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.



Ο οδηγός του προμηθευτή ευθύνεται για τυχόν ρύπανση του χώρου που
προέρχεται από το όχημα του, τη δεξαμενή του βυτιοφόρου, τις σωληνώσεις
και τα εξαρτήματα τους ή τις συνδέσεις λόγω φθορών ή κακού χειρισμού.

4)
Η παραλαβή αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα θα
γίνεται από το πρατήριο υγρών καυσίμων του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει για
το λόγο αυτό να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από τις
εγκαταστάσεις του ΓΝ Χανίων.
5)
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν στην Τεχνική
Προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
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α) Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης για την εμπορία καυσίμων, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα (Διυλιστήριο) από την
οποία θα προμηθεύονται τα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
γ) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας, των πιστοποιητικών ADR και των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων οχημάτων.
δ) Για την προμήθεια των ειδών πετρέλαιο κίνησης για οχήματα και βενζίνη
αμόλυβδη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η θέση του πρατηρίου
υγρών καυσίμων που θα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των οχημάτων
και η χιλιομετρική απόστασή του από τις εγκαταστάσεις του ΓΝ Χανίων.
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