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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνουµε ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » ύστερα από:
1.

Την µε αριθµ. 5/ΠΡΚ 5/20-03-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε
διαδικασία διαπραγµάτευσης.

2.

Την µε αρίθµ. 41/2013 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε
την οποία ενεκρίθη η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης.
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
για την προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0)

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 508.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α

για την

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
που θα αναγράφεται στην προσφορά το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση χονδρική τιµή πώλησης σε ΕΥΡΩ του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης του.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι Παρασκευή 12-04-2013, ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες,
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 1504-2013, ώρα 10.00 π.µ.

Αναλυτικά τα έγγραφα της διαδικασίας διαπραγµάτευσης βρίσκονται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων
στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr)
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Α. Συµνιανάκη
Τηλέφωνο

: 28210 22306

FAX

: 28210 22329

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0)
για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας για ένα έτος, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή που θα αναγράφεται στην προσφορά το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση χονδρική τιµή πώλησης σε
ΕΥΡΩ του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης του
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ µε σφραγισµένες προσφορές.

Το Γ. Ν. Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Το Ν.3310/14-2-2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων’’, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το Ν. 3414/05, καθώς και
την Κ.Υ.Α.20977/23-8-2008 «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων των παραπάνω νόµων».

8.

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

9.

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

10. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου».
11. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».
12. Το Π.∆.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνική Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»΄όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
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ης

επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
Νοεµβρίου 2005.»

13. Το µε αρίθµ. πρωτ. 8414/03-10-2011 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά µε «∆ιαβίβαση Εγκυκλίου µε
οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2011, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011-2012»
14. Την µε αριθµ. 35/πρκ.22/12-10-2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
έγκριση τροποποιήσεων και διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2011, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011 -2012.
15. Την µε αριθµ. 22/ πρκ 15/ 24-06-2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
ηλεκτρονική αποστολή διακηρύξεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2011.
16. Το µε αρίθµ. πρωτ. 12242/29-09-2011 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε

«Ορισµός Φορέων

∆ιενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2011».
17. Η µε αρίθµ. 177/29-09-2011 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ.
18. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 9851/02-08-2011 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «∆ηµοσίευση της ΚΥΑ για
την έγκριση του ΠΠΥΥ 2011 στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης».
19. Το ΦΕΚ 1650/Β/25-07-2011 σχετικά µε την Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων
των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 µε χρηµατοδότηση από το Τακτικό
Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
20. Το µε αρ. πρωτ. 3120/04-04-2011 έγγραφο της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ σχετικά µε την «Έγκριση της κατάρτισης του
Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2011 µε
χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και από λοιπές πηγές
χρηµατοδότησης».
21. Την µε αριθµ. 13 /πρκ.6/ 22-03-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
έγκριση διενέργειας διαγωνισµών, χωρίς την έγκριση τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2011, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011 -2012.
22. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 12427/04-10-2011 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και
εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2011».
23. Την µε αριθµ. 5/ΠΡΚ 5/20-03-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε έγκριση
διαδικασίας διαπραγµάτευσης.
24. Τον Ν. 3548 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3801
(ΦΕΚ 163/Α/2009).
25. Την µε αρίθµ. 41/2013 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε
την οποία ενεκρίθη η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης.

ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την προµήθεια
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0)
Α) ΒΕΝΖΙΝΗ (κοινή- σούπερ – αµόλυβδη) : 6.600 λίτρα προϋπολογισθείσης αξίας 10.000 ,00€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

5.200 ΛΙΤΡΑ

8.000,00€

Κ.Υ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ

1.400 ΛΙΤΡΑ

2.000,00€
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Β) Πετρέλαιο (θέρµανσης- κίνησης) : 473.000 λίτρα προϋπολογισθείσης αξίας 494.000,00 €
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

463.000 ΛΙΤΡΑ

484.000,00 €

ΒΑΜΟΥ

3.200 ΛΙΤΡΑ

3.300,00€

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

3.200 ΛΙΤΡΑ

3.300,00€

ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ

3.600 ΛΙΤΡΑ

3.400,00€

Γ) Πετρέλαιο (κίνησης αυτοκινήτων) : 5.000 λίτρα προϋπολογισθείσης αξίας 4.000,00 €
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1.300 ΛΙΤΡΑ

1.000,00€

ΚΑΝ∆ΑΝΟΣ

1.700 ΛΙΤΡΑ

1.300,00€

ΒΑΜΟΣ

2.000 ΛΙΤΡΑ

1.700,00€

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 508.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
που θα αναγράφεται στην προσφορά το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόµιµα
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση χονδρική τιµή πώλησης σε ΕΥΡΩ του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης του.

Τα προς προµήθεια πετρελαιοειδή θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές πού προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών , του Υπουργείου Ανάπτυξης και από Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού
Συµβουλίου.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι Παρασκευή 12-04-2013, ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες,
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 1504-2013, ώρα 10.00 π.µ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον αρµοδίας επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά :
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1.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό αξίας

ίσης µε το 5% επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης , µε ΦΠΑ ήτοι 25.450 ΕΥΡΩ εφόσον συµµετέχει για το σύνολο των
ζητουµένων ειδών εφόσον συµµετέχει
* για την βενζίνη (κοινή- σούπερ-αµόλυβδη) :

500 €

* για το πετρέλαιο (θέρµανσης- κίνησης)

: 24.700 €

* για το πετρέλαιο( κίνησης αυτοκινήτων)

:

250 €

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή

άλλα νοµικά πρόσωπα

που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τον
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.
Τα αντίστοιχα

έγγραφα των

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007, (ως συνηµµένο σχετικό υπόδειγµα).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις (3) µήνες.

Άδεια εµπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρµόδια Υπηρεσία

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν
Β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς
•

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

•

∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

•

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές

υποχρεώσεις τους.
•

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

•

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

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

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
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νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Β. Οι αλλοδαποί :
1.

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

2.

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

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

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν
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για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
∆. Οι συνεταιρισµοί :
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε
εγκληµατική

οργάνωση,

δωροδοκία,

απάτη,

νοµιµοποίηση

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία.
2.

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

3.

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

4.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή
από τον διαγωνισµό.

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

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου για
τρίµηνη παράταση. Παράταση πλέον των τριών µηνών προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη

και του

προµηθευτή.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των ειδών της σύµβασης θα γίνονται το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
παραγγελία του αρµόδιου υπαλλήλου στην αποθήκη καυσίµων του Νοσοκοµείου, µε ευθύνη, µέριµνα και
δαπάνη του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που γίνουν παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις καυσίµων στα Κ.Υγείας , αυτές θα
γίνονται απευθείας από τους προµηθευτές στα ανάλογα Κ.Υγείας,
Οι παραδόσεις θα γίνονται τµηµατικά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις αποθήκες των
παραληπτών .

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των εκάστοτε προµηθευόµενων ειδών θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της
συµβατικής αξίας του τιµολογίου (αφού προηγηθεί σχετική παραγγελία µας) εντός τριάντα (30) ηµερών,
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι .
1.

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

2.

Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.

3.

ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτόσηµο Μ.Τ.Π.Υ.

4.

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

5.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και την
∆.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)

Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον Φ.Π.Α.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆.
118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας………………………
Κατάστηµα

……………………….

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX )

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

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………...ΕΥΡΩ………………

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
…………………..υπέρ της εταιρίας

και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ

…………………………………………………………………………………..

∆/νση ………………………………………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το
διενεργούµενο

διαγωνισµό

…………………………………………

της……………………………….για
αριθµός

προσφεροµένων

ειδών….

την

….σύµφωνα

προµήθεια
µε

την

υπ’

αριθ.……./…………∆ιακήρυξή σας .
-Η παρούσα εγγυητική καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό

απορρέουσες

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει µέχρι την…………
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος (3) µήνες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γενική Νοµοθεσία:
Ν. 4328/1929 Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929

• «Περί συστάσεως του Γ.Χ.Κ.»

• «Περί κανονισµού της λειτουργίας και των
εργασιών του Συµβουλίου της Χηµικής Υπηρεσίας»

∆ιάταγµα περί κανονισµού
Φ.Ε.Κ.391/Α/1929

• «Περί καθιερώσεως του λίτρου ως µονάδος
µετρήσεων ενίων υγρών καυσίµων»

Ν.∆. 293/1969 Φ.Ε.Κ.191/Α/1969

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

Υ.Α. 3268/1959 Φ.Ε.Κ. 84/Β/1959

• «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929

Ν. 115/75 Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975

"Περί συστάσεως του Γενικού Χηµείου του Κράτους".»
• «Περί ανεκτού ορίου σφάλµατος ογκοµετρητών µεγάλης
Α.∆.: 30/76(Απόφ.ΥΠΕΜ 27122/ 1976),

παροχής υγρών καυσίµων

Φ.Ε.Κ. 587/Β/1976.

• «Όροι και διατυπώσεις εναπόθεσης εφοδίων και
εφοδιασµού πλοίων, αεροσκαφών κ.λ.π.»

• «∆ειγµατοληψίες

πετρελαίου

και

Υ.Α.: Τ. 3300/47 Φ.Ε.Κ. 652/Β/1984

προϊόντων

Αποφ.Α.Χ.Σ.13/1985 Φ.Ε.Κ.

πετρελαίου.»

314/Β/1985

• «Προστασία του περιβάλλοντος»

Ν. 1650/86 Φ.Ε.Κ.160/Α/1986

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

Υ.Α.:59388/3363/88,Φ.Ε.Κ. 638/Β/1988

30 του Ν. 1650/86.»

• «Κωδικοποίηση Αγορανοµικών διατάξεων µέχρι και

Α.∆.:

την 16-2-89.»

Φ.Ε.Κ. 343/Β/1989

14/1989,

άρθρα417-436

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

Α.∆. 10/1992

διαµερίσµατα»
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• «Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς

Υ.Α. 11535/1993 Φ.Ε.Κ. 328/Β/1993

εγκαταστάσεις, στους αποτεφρωτήρες

• «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως

νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις

των διατάξεων του Ν. 1571/85»

ανοικτές εστίες καύσεως»

Ν. 2008/92 Φ.Ε.Κ.16/Α/1992

• «Εναρµόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του
φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών

Ν. 2127/93 Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993

προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και
βιοµηχανοποιηµένων καπνών και άλλες διατάξεις»

• «Εργαστηριακή υποστήριξη χηµικών υπηρεσιών για τις

Υ.Α. 3014276/0078/1996

αναλύσεις υγρών καυσίµων»

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

Κ. Υ. Α. ΑΡΙΘ. 3002640/1552

και ιδιώτες»

Φ.Ε.Κ.161/Β/2002

• «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης »

Ν. 3335 (ΦΕΚ 95/Α/2005)

• «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων

Π.∆. 39/01 Φ.Ε.Κ 28/Α/2001

σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών
σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/34/ΕΚ»

•

«Υγρά

καύσιµα-

εξέταση

µε

τη

διαδικασία

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

ΑΔΑ: ΒΕ2746907Τ-ΗΓΝ

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

Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα καύσιµα είναι οι εξής:

►

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

►

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

►

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

►

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

►

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

►

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

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

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

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

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