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                 6η Υ. ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ              ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 30428
-  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 
Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 26210-82784
Φαξ. 26210-82378
Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 26935 /21-12-2016

ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

(Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 
CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV  09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 

Βενζίνη Αμόλυβδη 

με κριτήριο κατακύρωσης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της 
εκάστοτε ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα 

παράδοσης του είδους.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και  CPV 09134100-8 
Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του 
είδους του Νομού Ηλείας  .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 (ένα )έτος. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός Προϋπολογισμός  KAE 1611
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ 27131

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22/12/2016 και ώρα 17:00 μ.μ .Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ:  30/01/2017 ΩΡΑ:17:00 μ.μ 
στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
ΕΝΤΥΠΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Τα  στοιχεία  και  τα  δικαιολογητικά  της 
προσφοράς που υποβάλλονται  ηλεκτρονικά προσκομίζονται  κατά 
περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα 
πραγματοποιηθεί  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  στις 03/02/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 
π.μ. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λίτρα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα            με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα            με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα            με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. 21-12-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

22-12-2016
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 22-12-2016      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ 
- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

22-12-2016      

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου  

Ταχυδρομική διεύθυνση Συντριάδα Εθνική Πατρών -Πύργου
Πόλη Πύργος Ηλείας 
Ταχυδρομικός Κωδικός 27131
Χώραi Ελλάδα
Κωδικός ΝUTSii GR233
Τηλέφωνο 2621082784
Φαξ 2621082378
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithiesgnpyr@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίεςiii Μπακερτζής Ε. ,Κερερέ Μ.
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και 
ιδίωςiv:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες  
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)v, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.  
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή  
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως ισχύει και του 
κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου κανονιστικού πλαισίου,

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας  
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και  
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011  
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
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6. [Μέχρι τις 31/12/2016] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων  
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395)  
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την  
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»vi,  ,

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών  
τους με κλήρωση»,

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των  
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες  
διατάξεις”,

11. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό  
Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”vii

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά  
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που  
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του  
ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με  
το ν.3414/2005’’ καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, όπως ισχύει, 
και ιδίως του άρθρου 24,

19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

20. του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύειviii,

21. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου  
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »ix

- 4 -



22. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές  
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

23. της  υπ’ αριθμ. KYA 4658/6-9-2016 (ΦΕΚ 2397/Β/15-9-2016) με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015 (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016-2017), 

24. της  υπ’αριθμ.4963/5-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007-Καθορισμός ΚΑΑ και την υπαριθμ.4972/6-10-16 

Ανακοίνωση της, στην οποία αναφέρετε ότι έως τον καθορισμό ΚΑΑ και ενόψει του ότι όλοι οι αποδέκτες του 

παρόντος – οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007- είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 

4412/2016, αναθέτουσες αρχές, όλοι οι εν λόγω φορείς οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειες τους σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο αυτό και από τα ΠΠΥΦΥ που είναι σήμερα εν ισχύει. 

25. το υπ’ αριθμ. 4584/30.09.2016 έγγραφό της Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147).

26. την υπ΄αριθ.411η/17-11-2016  Πράξη Διοικητή  και την υπ.αρ. 31/07-12-2016 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας για 
την  έγκριση   διενέργειας  διαγωνισμών  που  είναι  ενταγμένοι  στο  Π.Π.Υ.Υ.2015  για  το  Γ.Ν.  Ηλείας(Ν.Μ.Πύργου, 
Ν.Μ.Αμαλιάδας, Ν.Μ.Κρεστένων).

27. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.

28. Την αριθμ. 514/2006 (Β΄/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου πετρελαίου θερμάνσεως», όπως τροποποιήθηκε, με την αριθμ. 460/2009/10
(Φ.Ε.Κ.67 Β’/28-01-2010) Κ.Υ.Α. και ισχύει.

29. Της αριθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές
και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

30. Την αριθμ. Φ2-1617/2010 (Φ.Ε.Κ. 1980/Β) Κ.Υ.Α. «Διαδικασίες και προδιαγραφές
εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –
εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας
και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό (άνω των ορίων) Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους«ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» 
CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και   09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη  

 προϋπολογιζόμενης δαπάνης                 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ
, εγκεκριμένου με το Π.Π.Υ.Υ. έτους 2015 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό (%) επί 
της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου 
ανάπτυξης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
α) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο 
Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.

 β) για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης με σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.
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Γ) ) για την προμήθεια ΒΕΝΖΊΝΗς ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ με σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης  του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο 
Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.
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Η συνολική δαπάνη σύμφωνα με  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  οι  ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς 
ονοματολογίας (C.P.V) είναι:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
-Ν.Μ.Πυργου

Ποσοτητα  λίτρα

Τιμή Λίτρου άνευ 

ΦΠΑ 

(ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΒΕΝΖΙΝΗ/09132100-4

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

10.000 1,36 13.600,00 16.864,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ 
(ΚΙΝΗΣΗΣ) CPV 09134100-8

95.250 0,95 90.487,5 112.204,50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
CPV 09135100-5

415.317 0,80 332.253,60 411.994,46

ΣΥΝΟΛΟ € 541.062,96

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ  -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
-Αμαλιάδα
Ποσοτητα  λίτρα

Τιμή Λίτρου άνευ 

ΦΠΑ 

(ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Εως 

ΒΕΝΖΙΝΗ/09132100-4

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

4.500 1,36 6.120,00 7.588,80

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ 
(ΚΙΝΗΣΗΣ) CPV 09134100-8

5250 0,95 4.987,50 6.184,50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
CPV 09135100-5

41.707 0,80 33.365,60 41.373,34

ΣΥΝΟΛΟ € 55.146,64

http://www.promitheus.gov.gr/


Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας και ημερομηνίες διαγωνισμού:
• Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΦΜ: 999181810, ΔΟΥ: 
ΠΥΡΓΟΥ, Διεύθυνση: Συντριάδα Ε.Ο Πύργου –Πατρών  Τ.Κ.27131
• Διαδικτυακάς τόπος υποβολής προσφοράς:   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 22-12-2016
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-12-2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 17:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-01-2017, ώρα17:00 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 Ν4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.) »
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των 
τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.  
4412/2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :
1) Η παρούσα διακήρυξη.
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
3) Η τεχνική περιγραφή .
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
5) Τιμολόγιο.

Για τον διαγωνισμό  μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
–Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ τηλ.  2621082784,  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  ενώ θα 
παρέχεται  και  η  δυνατότητα  στους  ενδιαφερόμενους,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  παρούσας 
διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.nosokomeiopyrgoy.gr και  στον  δικτυακό  τόπο  του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr     του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Σχετικά αιτήματα για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  -  διευκρινίσεις  επί  των εγγράφων του διαγωνισμού 
(διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr     του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 
8 (οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 
απαντήσει  συγκεντρωτικά  σε  6  (έξι)  ημέρες,  το  αργότερο,  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ

και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις με KAE   1611   του προϋπολογισμού. Η εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα 
θα βαρύνεται από το προυπολογισμό της , όπως αναλυτικά αναφέρετε ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 5 ο. Δικαίωμα συμμετογής  στο διαγωνισμό έχουν :
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Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια  

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει  

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε  αυτή  η  σύμβαση  εφ  όσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε είδος 
ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος.

           

Π Ρ  Ο Κ Η Ρ Υ  Σ Σ Ο Υ  ΜΕ

Ανοικτό  Διεθνή  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό,  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  για  την 
προμήθεια  «Υγρών  Καυσίμων» για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.  Ηλείας  (Ν.Μ  Πύργου,  Ν.Μ. 
Αμαλιάδας),  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε 
ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του είδους , για την 
προμήθεια  των  ειδών,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα  συνημμένα  ΜΕΡΗ  και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία 40 ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική 
προθεσμία σαράντα(40) ημερών [Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (21-
12-2016).

ΤΟΠΟΣ–ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

22/12/2016
 Ώρα 17 :00 μ.μ.

Μέχρι 30/01/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα 17:00 μ.μ.

03/02/2017
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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.)».

Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή 
την ηµέρα του Διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ.  βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, 
υπηρεσιακοί  λόγοι,  κλπ),  αναβάλλεται  για την ίδια ώρα τρεις  ηµέρες µετά από την αρχική 
ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισµός αναβάλλεται για την 
πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή

ενηµερώνει  µε  τηλεοµοιοτυπία  ή  µήνυµα  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  όλους  τους 
Διαγωνιζόµενους ,εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την αναβολή και την 
ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα 
ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται.  Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή 
αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της 
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 
και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισµού 

Η Διακήρυξη, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις 
διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  Κάθε πληροφορία σχετικά µε τους 
όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρµόδια Διεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών του Γ.Ν. 
Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, στο τηλ. 26210 82774 .
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Κατά το άρθρο 67 του Ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης / γνωστοποίησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016.

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) όπως ισχύει και 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.)»

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η  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.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στη παρούσα.

3. Για  την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν 
την  έδρα  τους  στην  Ελλάδα,  αναφέρεται  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής  Τηλεπικοινωνιών  και 
Ταχυδρομείων  (http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic  Communications/ 
DigitalSignatures/Supervised  List.html).  Στη  συνέχεια  εγγράφονται  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:
3.1 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 Γεν. Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών.
3.2 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.

3.3 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
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- 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.
3.4 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος. 

3.5 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.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ».

5.  Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, πλην των 
αναφερομένων δημοσιεύσεων του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο  Ρ  Ι  Σ      Μ  Ο  Ι     K  A  I     Γ  Ε  Ν  Ι      Κ  ΕΣ     Π  Λ  Η  Ρ  Ο      Φ  Ο      Ρ  Ι      Ε  Σ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο  της διακήρυξης είναι η  προμήθεια  «Υγρών Καυσίμων»  για την κάλυψη των 
αναγκών του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της  διακήρυξης.  Κριτήριο  Αξιολόγησης είναι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό 
έκπτωσης  επί  της  εκάστοτε  ισχύουσας  μέσης  λιανικής  τιμής  πώλησης  κατά  την  ημέρα 
παράδοσης του είδους.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ

Η αξιολόγηση  θα  γίνει  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα,  από 
οικονοµική  άποψη,  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  χαµηλότερης  τιµής  (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις %).

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, 
µέση  τιµή  λιανικής  πώλησης  εκάστου  είδους,  σύµφωνα  µε  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’,  την  ηµέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά 
του. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα 
µε το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

Η νόµιµα  διαµορφούµενη  µέση  τιµή  λαµβάνεται  αποκλειστικά  από  το  Παρατηρητήριο 
Τιµών 
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Υγρών Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  για  την  περιοχή  της 
Ηλείας, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 93). Όλες οι τιµές νοούνται 
για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη.

Η κατακύρωση θα γίνει  µε βάση τη προσφερόµενη έκπτωση, επί  της τιµής της κάθε 
κατηγορίας, στον προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα ανωτέρω.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά κατηγορία 
είδους, με τη διευκρίνηση ότι  η υποβληθείσα προσφορά πρέπει  να καλύπτει  το σύνολο της 
προκηρυχθείσας  ποσότητας.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  για  μέρος  της  ζητούμενης 
ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια ορίζονται στο 
Μέρος Β της διακήρυξης. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
• Αναθέτουσα Αρχή 
Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας,  που εδρεύει  στην Ε.Ο.  Πύργου – Πατρών -  Περιοχή Συντριάδα – 
27131 - ΠΥΡΓΟΣ και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 
• Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου - Πατρών – Περιοχή Συντριάδα - 27100 – ΠΥΡΓΟΣ.
• Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Ο κος  Μπακερτζής  και  η  κ.Κερερέ   θα παρέχουν  σχετικές  με  το  διαγωνισμό πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-82784 Φαξ: 26210-82378, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00 π.μ.-
15:00 μ.μ). 

• Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το 
Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Μέρος Β: Αντικείμενο – Τεχνικές προδιαγραφές και τα
 Παραρτήματα Ι: Υποδείγμα Πίνακα Οικονομικής προσφοράς, Παραρτήματα ΙΙ : Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών και  ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης. 
• Προμήθεια 
Η προμήθεια, «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. 
• Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το 
οποίο  λειτουργεί,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  κείμενες  διατάξεις  περί  λειτουργίας  των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
• Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 
υποβάλλει  προσφορά  με  σκοπό  τη  σύναψη  σύμβασης  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
(Νοσοκομείο). 
• Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο  από  τον  Προσφέροντα  ή  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό  του,  ή  σε  περίπτωση 
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
• Αντίκλητος 
Το  πρόσωπο που ο  προσφέρων με  δήλωσή του,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  τα  πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ 
κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής 
με τον προσφέροντα. 
• Προμηθευτής 
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Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 
με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
• Κατακύρωση 
Η  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Νοσοκομείου)  με  την  οποία  κατακυρώνεται  η 
προμήθεια στον  Προμηθευτή. 
• Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και του προμηθευτή, η 
οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η Ελληνική. 
Επίσημη  γλώσσα  της  σύμβασης  είναι  η  Ελληνική.  Η  παρούσα  διακήρυξη,  τα  έντυπα  της 
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δικαιολογητικά και  οι  Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων προμηθευτών 
που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
• Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με τον προμηθευτή 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 
ισχύος :  α. τη σύμβαση,  β. την διακήρυξη με τους όρους  γ. την Οικονομική Προσφορά του 
προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 
• Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση 
της προκηρυσσόμενης προμήθειας. 
• Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
• Επιτροπή Παραλαβής 
Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  το  οποίο  θα  συγκροτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
(Νοσοκομείο) και θα έχει την ευθύνη για την παραλαβή από τον προμηθευτή των ειδών της 
σύμβασης.
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τους τακτικούς προϋπολογισμούς της κάθε Νοσηλευτικής 
Μονάδας  και  βαρύνει  τους  αντίστοιχους  ΚΑΕ  1611  των  Νοσηλευτικών  Μονάδων  Πύργου, 
Αμαλιάδας  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσό των  596.209,60  € συμπ. του Φ.Π.Α. και 
αναλυτικά οι προϋπολογισμοί για  κάθε Ν.Μ. έχουν ως εξής: 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
• Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου.
Διεύθυνση Αναθέτουσας : Ε.Ο. Πύργου – Πατρών / Περιοχή Συντριάδα – 27131 -  Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 και Φαξ : 26210-82378, E-mail : promithiesgnpyr@gmail.com
Πληροφορίες : Μπακερτζής Ε.

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 
1 Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/12/2016.

2.  Στο  «Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  στις 
22/12/2016.
2. Στον ελληνικό τύπο στις 22/12/2016, 
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Α) «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
Β) «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
Γ) «ΠΑΤΡΙΔΑ» 
Δ) ΠΡΩΙΝΗ»
4. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
νοσοκομείου στη  διεύθυνση (www.  nosokomeiopyrgoy  .gr  ).
5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Ν.Μ. Πύργου, Επιμελητήρια). 
6. Διατίθεται  σε  ηλεκτρονική  µορφή,  µέσω  του  διαδικτύου  στις  διευθύνσεις 
www.promitheus.gov.gr ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  και  ψηφιακά 
υπογεγραμμένες, 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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και  
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 

Τα  κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 
κατωτέρω,  θα πρέπει  επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΑΡ. ΔΙΑΚ.    26935 /21-12-2016

    Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 30428

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

(Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ    ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και  CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη 
Αμόλυβδη  )

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού 
και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε  περίπτωση  Ένωσης/Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και 
διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
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(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά» 
υποβάλλονται η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

Δικαίωμα συμμετογή  s   στο διαγωνισμό έχουν   :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια  

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει  

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε  αυτή  η  σύμβαση  εφ  όσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε είδος 
ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)  απαιτείται  να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΑΗ.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 Identification 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.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
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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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  οι  αναθέτουσες  αρχές  παρέχουν  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που 
συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις 
προδιαγραφές  και  οποιαδήποτε  σχετικά  δικαιολογητικά,  το  αργότερο  έξι  ημέρες  πριν  από  τη  λήξη  της 
προθεσμίας  που  έχει  οριστεί  για  την  παραλαβή  των  προσφορών.,  σύμφωνα  με  το  αρ.  67,  παρ.2  του 
Ν.4412/2016.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Ο  προσφέρων  προμηθευτής,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει  εμπροθέσμως  ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να  
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαιολογητικά συμμετο  χης  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου .pdf σύμφωνα  με  τα  άρθρο  79  και  93  του  Ν. 
4412/2016  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.)»,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται 
κατωτέρω :
1.      Εγγύηση συ  μμετοχής για τον διαγωνισμό  
Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική 
Επιστολή  Συμμετοχής  στην  διακήρυξη  για  την  οποία  υποβάλλουν  προσφορά.  Το  ποσό  της  εγγύησης 
συμμετοχής  θα  πρέπει  να  καλύπτει  το  2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  χωρίς  Φ.Π.Α.  Το  ύψος  της 
Εγγυητικής  Επιστολής  Συμμετοχής,  η  διάρκεια  της,  τα  ιδρύματα  έκδοσης  και  ο  τρόπος  σύνταξης  της,  
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ε της παρούσας διακήρυξης.
2.      Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύ  μβασης  (  ΕΕΕΣ)  του αρ.  79 του Ν.  4412/2016, το οποίο αποτελείται  από 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από τις  καταστάσεις  των άρθρων 73  και  74  του  Ν.4412/2016  για  τις  οποίες  οι  
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 
του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Το  ΕΕΕΣ  αποτελείται  από  επίσημη  δήλωση  του  υποψήφιου  οικονομικού  φορέα  ότι  ο  σχετικός  λόγος 
αποκλεισμού  δεν  ισχύει  και/ή  ότι  πληρούται  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  και  παρέχει  τις  κατάλληλες 
πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Οδηγίες  για  το  ΕΕΕΣ  παραθέτονται  στο  Παράρτημα  Ζ',  ενώ  σε  ηλεκτρονική  μορφή  το  ΕΕΕΣ  αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στην Ιστοσελίδα της Α.Α, και  
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Γ/σμου ΕΣΗΑΗΣ: 29614

Ένας  οικονομικός  φορέας  που συμμετέχει  μόνος  του και  ο  οποίος  δεν  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.
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Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων 
άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του 
ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις  
οποίες στηρίζεται.

Τέλος,  όταν  σε  μια  διαδικασία  προμήθειας  συμμετέχουν  από  κοινού  όμιλοι  οικονομικών  φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων  προσωρινών  ενώσεων,  πρέπει  να  δίδεται,  για  καθέναν  συμμετέχοντα  οικονομικό 
φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V 
του ΕΕΕΣ.

- Σε περίπτωση που ο ποοσφέοων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
ΑΕ
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νομικού  προσώπου,  όπως  το 
ισχύον  καταστατικό κατά περίπτωση  Φ.Ε.Κ.,  ή  επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα  του καταστατικού. 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους,  το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών,  αν αυτό δεν προκύπτει  ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- 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.

Το ΕΕΕΣ, τα  στοιχεία και  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .  pdf   και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων 
που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 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 δεν φέρουν την 
ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής
α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες
οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας 
το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την
Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση. β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης:
β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και
β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου  
ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Φορέας μπορεί, πριν τη  
λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής ή
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα 
στα
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.
ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον  όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην  
ένωση.
στ)  Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  εγγύηση  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες
και δε λαμβάνονται υπόψη.
ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της.

Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 09100000-0 και συμπληρωματικού CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και   09134100-
8 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη  )

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

2. ΤΜΗΜΑ 1  : «CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης για την Ν.Μ.Πύργου.», εκτιμώμενης αξίας 332.253,60 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%

 Εγγύηση συμμετοχής 6.645,07ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2  : «CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης  για την Ν.Μ.Πύργου.», εκτιμώμενης αξίας 90.487,5 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγύηση συμμετοχής  1.809,75 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 3  : «CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη  για την Ν.Μ.Πύργου.», εκτιμώμενης αξίας 13.600,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγύηση συμμετοχής  272,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 4  : «CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης για την Ν.Μ.Αμαλιάδας.», εκτιμώμενης αξίας 33.365,60 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγύηση συμμετοχής  667,31 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 5 : «CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης  για την Ν.Μ. Αμαλιάδας.»,.», εκτιμώμενης αξίας 4.987,50 
ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγύηση συμμετοχής  99,75 ευρώ
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του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

δικαιώματος της διαιρέσεως και

ΤΜΗΜΑ 6 : «CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη  για την Ν.Μ. Αμαλιάδας.»,.», εκτιμώμενης αξίας 6.120,00 
ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγύηση συμμετοχής  122,40 ευρώ

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5 (πέντε) επί τοις εκατό (%) 
της συμβατικής αξίας του είδους ή των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
στ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την
σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί  
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.  
Για  την  σταδιακή  αποδέσμευση  τους  απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού 
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω  σταδιακή  αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα  
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν,  
σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση u963 σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους .
5. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά  
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα και
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.
Το Νοσοκομείο επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

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.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) 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.)».

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  στο 
πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου, κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
- Τεγνική 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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής,  
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τεγνική προσφορά
Με την τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν:
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ανάδοχος θα εγγυάται ότι τα προσφερόμενα καύσιμα, είναι σύμφωνα με 
τους  όρους  και  τις  σχετικές  προδιαγραφές  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  ότι  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. 
και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα που ορίζει ο φορέας .
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν τη 
διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή 
και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται  συμπληρώνοντας την  ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται  από τον προσφέροντα. 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 προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης 
τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και  
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στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα  
φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται  η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
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 προσφέροντα. 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 προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα,  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα προσφοράς του 
συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με 4 δεκαδικά ψηφία (αριθμό), 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμή Αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης (ανά λίτρο): 0,80 € 
Τιμή Αναφοράς για το πετρέλαιο κίνησης (ανά λίτρο): 0,95 €

Τιμή Αναφοράς για την Βενζίνη αμόλυβδη (ανά λίτρο): 1,36 €

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, επιπλέον συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το συνημμένο στην παρούσα έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, σε μορφή .pdf
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

2. Επισημάνσεις για τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής Προσφοράς
• Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και ειδικότερα με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, 
όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.

• Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από 
τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,  (είδος,  μονάδα μέτρησης, τιμή )με ποινή αποκλεισμού 
στην περίπτωση που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τη διακήρυξη.

• Οι τιμές (σε ευρώ) πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. που αναφέρεται χωριστά, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον  
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε είδος 
ξεχωριστά, προσφέροντας τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος.

• Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της  προσφοράς  η εκ  παραδρομής  υποβολή δικαιολογητικών της  οικονομικής  προσφοράς  στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
• Ομοίως,  δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  σε  απόρριψη  της 
προσφοράς  (λόγω  μη  εύρεσης  κατά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά 
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Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολή  δικαιολογητικού  συμμετοχής  ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
• Δεν  προβλέπεται  όρος  αναπροσαρμογής  των  τιμών  της  σύμβασης.  Προσφορά  που  θέτει  όρο 
αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΓΕΝΙΚΑ
Διευκρινίσεις  επί  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  ή  επί  της  Τεχνικής  Προσφοράς  δίνονται  από  τον 
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από 
αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους  
προσφέροντες, (άρθρο 102 Ν.4412/2016), να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 
(δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τεχνική  ή  οικονομική  προσφορά)  που  έχουν  υποβάλει,  μέσα  σε  εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,  επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,  ελαττώματα  συσκευασίας  και  σήμανσης  του  φακέλου  και  των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς 
το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014,  μεταφράσεων  και  λοιπών 
πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων,  διαφοροποίηση  της  δομής  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  
Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, 
αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς.
Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  
ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του 
προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  δύναται  να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.
Από  το  σύστημα  παρέχεται  η  σχετική  επιλογή  για  την  επισήμανση  της  εμπιστευτικότητας  κατά  την 
ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς.  Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.  
Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  και  ώρα  11.00  π.μ.,  03-02-2017  ημερα  Παρασκευη  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» .
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Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, 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  υποφακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική 
Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «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.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  χρονικό  διάστημα  360  ημερών,  το  οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 

μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε 

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 της παρούσας διακήρυξης. 

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.

• Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο 

ηλεκτρονικό  σύστημα  μέσω  του  οποίου  διεξάγεται  ο  ηλεκτρονικός  πλειστηριασμός,  ο  τελευταίος 

επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016), όπως ειδικότερα 
αναλύεται παρακάτω.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους 
απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο φορέα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και 
τους υποφακέλους με

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.
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3.  Μετά  και  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώρηση  όσων  έχουν  υποβάλει 
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για 
την  πληρότητα  και  την  νομιμότητά  τους,  και  αξιολογεί  τη  συμφωνία  των  τεχνικών  προσφορών  των 
συμμετεχόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή 
διευκρινίσεων  ή  συμπληρώσεων  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών.  Οι  συμμετέχοντες  στο 
διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται,  με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να 
παρέχουν  ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος  και  κατά  περίπτωση  εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις  ζητούμενες 
διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή ελέγχει

τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής.  Σε  επόμενες  συνεχόμενες  κλειστές  συνεδριάσεις  της,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  θα προβεί  σε 
έλεγχο και αξιολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών

προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 
σχετικό πρακτικό, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 
ακριβείς λόγους απόρριψης.

6.  Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντα του οικονομικού φορέα, τότε ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».  
Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  και  οι  λοιποί 
συμμετέχοντες.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνον  στην  προστασία  του 
απορρήτου, που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου, όπως αναλύεται στο άρθρο 14 της 
παρούσας.

7.  Με  το  πρακτικό  που  συντάσσει  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προτείνει  τον  αποκλεισμό  υποψηφίων  στις 
περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές 
κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και προωθεί το πρακτικό στην συλλογικό όργανο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης.

8.  Η  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  ορίζεται  από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για 
την  καθορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονομικών 
προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση 
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για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

9. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 
κριτήριο  κατακύρωσης.  Δεδομένου  ότι  για  την  τελική  επιλογή  του  αναδόχου  κριτήριο  είναι  η  πλέον 
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  είναι  
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η Επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά 
μειοδοσίας.

10. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16  
της παρούσας, βάσει των διατάξεων του N.3886/2010 και του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 η εξέταση των 
ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς το 
Δ.Σ. για λήψη της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη της ένστασης

11.  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  το  Νοσοκομείο  ειδοποιεί  εγγράφως,  μέσω  του  Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  τον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό  ανάδοχο»),  να 
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  το  πολύ  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του  
Ν. 4250/2014 των ακόλουθων

δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν 4412/2016.

• Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα  του  μειοδότη,  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νομικού  προσώπου,  όπως  το 
ισχύον  καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα 
από τα  οποία   πρέπει  να  προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ΑΕ,  τα  υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης  αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ι) Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 
καταστατικού  και  γ)  Φ.Ε.Κ.,  στο  οποίο  υπάρχει  δημοσιευμένη  ολόκληρη  η  ανακοίνωση  με  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ιι) Για Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. 

ιιι) Αν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο 
του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα  φυσικά  πρόσωπα,  θα  υποβάλλουν  έναρξη  επιτηδεύματος  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια  Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται  με πιστοποιητικό περί  μη τροποποίησης ,  το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή 
Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί
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• Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου  από  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  το  οποίο  να  είναι  σε  ισχύ  και  κατά  την 
ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (άλλως,  αν  η  ισχύς  του  έχει  λήξει 
απαιτείται η προσκόμιση και νεώτερου εν ισχύ ποινικού μητρώου κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) από  το οποίο να προκύπτει ότι 

α)δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας τα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

β) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

γ) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία  
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας  
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

δ) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48),

ε) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,  
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ζ) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική 
εργασία και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο  άρθρο 2 της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την 
καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα 
πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή  pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. Η υποχρέωση αποκλεισμού του οικονομικού φορέα  εφαρμόζεται  επίσης, όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, 
Ε.Π.Ε. και   IKE  , στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του, όσο 
και για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
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• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής) καθώς  και  ως  προς  τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
• Πιστοποιητικό/ά   το/τα οποίο/α   να  έχει  εκδοθεί  εντός  του  τελευταίου  εξαμήνου   πριν   την 
ημερομηνία  υποβολής  των δικαιολογητικών  κατακύρωσης   της     από το οποίο να προκύπτει    ότι  ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα - είδος των εργασιών του, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και 
το  οποίο  θα  έχει  εκδοθεί  το πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  την   καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών  του διαγωνισμού και το οποίο να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

• Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον  συντάσσεται  κατά τις  τρείς 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου  εργασιών  της  επιχείρησης,  καθώς  και  του  κύκλου  εργασιών  της  που  αφορά  ειδικότερα  το  υπό 
προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
• Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
• Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με 
μνεία για κάθε παράδοση (παραλήπτης ημερομηνία,ποσό)
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας που θα 
βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, για όποιο από τα είδη 
απαιτείται.
Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσωρινού αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών για την κατακύρωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . 

Τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  .pdf με  την  ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Μειοδότη».

Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική έντυπη μορφή -  με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση - εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή τους) στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  τα 
έγγραφα – δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Για τον τρόπο 
υποβολής  και  προσκόμισης  των  εν  λόγω δικαιολογητικών ισχύουν  τα οριζόμενα  στο  άρθρα 8 και  10  της 
παρούσης. Συγκεκριμένα, δεν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν εκδοθεί / συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (όπως οι Υπεύθυνες Δηλώσεις) και κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5) 
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε  
(15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με 
το άρθρο 79 του Ν.  4412/2016 είναι  ψευδή ή ανακριβή,  ή  δεν αποδεικνύεται  η  μη συνδρομή των  λόγων 
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αποκλεισμού  των  Ν.  4412/2016  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  καταπίπτει  υπέρ  του 
νοσοκομειου  η εγγύηση συμμετοχής του

και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από την 
Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου,  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας,  είτε  κατακύρωσης  της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.

      ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

1.  Το  Νοσοκομείο  Ηλείας  δεν  αποκαλύπτει  πληροφορίες  των  οικονομικών  φορέων,  τις  οποίες  έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και 
των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις

σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης 
πληροφορίας.

3.  Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της.

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  με  γνωμοδότησή  της  προς   το  Δ.Σ.  που 
αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής,

β)  Τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  και  την  επανάληψη  της  διαδικασίας  με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
[Συμβάσεις άνω των ορίων]

 Έως την 31      η       -12-2016  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει  
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την 
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί  
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 
της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Μετά        την 31      η       -12-2016       Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από την κείμενη νομοθεσία τα άρθρα 345 έως και 373 του ν. 4412/2016, 
(εφόσον τεθεί σε ισχύ)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
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Κατά τη διάρκεια της σύμβασης το Νοσοκομείο  θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστέλλει δείγματα των ειδών 
(που  θα  παραλαμβάνονται  εις  διπλούν  και  θα  σφραγίζονται  παρουσία  του  προμηθευτή  από  τα  μέλη  της 
επιτροπής παραλαβής του φορέα) στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να διαπιστώνεται η συμφωνία ή μη  
των προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης. Την παράδοση 
του  πετρελαίου  θα  ακολουθεί  ογκομέτρηση,  σύμφωνα  με  τη  θερμοκρασία  που  προβλέπουν  οι  σχετικές 
διατάξεις.  Σε  περίπτωση  της  παραπάνω  ασυμφωνίας  προδιαγραφών  ή  ανάμιξης  του  πετρελαίου  με  άλλα 
συστατικά ή υλικά πάσης φύσεως, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα 
ποσότητα με άλλη, σύμφωνη και κατάλληλη με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζημιά, που τυχόν έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία.  

Όταν η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των 
παραδιδόμενων ειδών από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεως 
της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα και να το στείλει απ’ ευθείας στα  
αρμόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωμάτευση. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, 
διενεργούνται  όποτε  αυτό κριθεί  σκόπιμο  ή  σε  κάθε  περίπτωση αμφιβολίας  για  την  ποιότητα ή την 
προέλευση των ειδών με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής.

1.  Όταν  διενεργείται  δειγματοληψία,  κατά  την  παραλαβή  του  είδους  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  του 
προμηθευτή  ή  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  αυτού,  ο  οποίος  θα  υπογράψει  το  σχετικό  πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας.  Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  ή  ο  εκπρόσωπος  του  δεν  παρευρεθεί  ή  αρνείται  να 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας,  η Επιτροπή σημειώνει  την απουσία ή την άρνηση και  
διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί παραδίνεται και στον προμηθευτή όμοιο 
δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.

2.  Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί  το δικαίωμα να λαμβάνει  και  να αποστέλλει  δείγματα του είδους στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, όποτε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του προμηθευτή. 
Την αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύει και ο προμηθευτής ή εκπρόσωπός του, αν το ζητήσει  
εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.

Τα  έξοδα  δειγματοληψίας  και  πραγματογνωμοσύνης  θα  βαρύνουν  πάντοτε  και  κάθε  φορά  τον 
προμηθευτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τμηματικής παράδοσης και όταν διαπιστωθεί (μετά την Έκθεση Εξέτασης των 
δειγμάτων  από τους αρμόδιους φορείς) από την επιτροπή παραλαβής, ότι τα παραδιδόμενα είδη είναι σύμφωνα 
με κάθε όρο της σύμβασης, θα συντάσσεται Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών στο οποίο 
θα εμπεριέχονται οι φράσεις :

1.Ότι για την συγκεκριμένη προμήθεια εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και

2.Τα παραληφθέντα είδη πληρούν τους όρους της σύμβασης.
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Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την 
επιτροπή και  θα  επιστρέφεται  στον  προμηθευτή  για  αντικατάσταση,  σε  περίπτωση δε  που ο  προμηθευτής 
αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκπίπτει από την εγγυητική 
επιστολή.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή

της σύναψης της σύμβασης. Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας   κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,  
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 105 του άρθρου 4412/2016.

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο φορέας δεν την κοινοποιήσει  
σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της  
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο φορέας

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την  
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει  
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ του νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  των  τευχών  που  τη  συνοδεύουν  και  την 
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προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το φορέας, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που  
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη.

- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.

- Τον τρόπο πληρωμής.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου από τον Διοικητή .Το αντικείμενο της σύμβασης 
θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν συμφωνήσουν και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις  
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

3.  Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση 

οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράψει σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη ή 

ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6η Υ.ΠΕ.,χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης 

από τον προμηθευτή. 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α)  Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που  παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
και
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δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  προμήθειας  αρμόδιες  είναι  οι  τριμελείς  Επιτροπές 
παρακολούθησης και παραλαβής. 

Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης, 
προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς  παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την προσήκουσα εκτέλεση όλων των  όρων της  σύμβασης και  την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και  εισηγείται  τη  λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης  των  ως  άνω όρων.  Με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται 
δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ρυθμοί παράδοσης: H παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα παραδίδει 
εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή τηλεφωνικά.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία την επομένη ημέρα από την έγγραφη ειδοποίηση.

Το  πετρέλαιο  θέρμανσης  θα  παραδίδεται  στις  δεξαμενές  του  Φορέα  που  θα  υποδεικνύονται  από  τις  
ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016 
περί επιβολής κυρώσεων.

Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή 
εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, η οποία υποχρεούται για την  
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μετά την ολοκλήρωση

του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου ή αμέσως μετά τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που τυχόν να 
ζητηθούν. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που  
ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής  
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και  
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας

με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται  
να  παραλάβει  την  ποσότητα  που απορρίφθηκε  και  αντικαταστάθηκε  μέσα σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της,  
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που 
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3.  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση 
τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα  
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από 
την αναθέτουσα αρχή,

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή

συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κατά τα προβλεπόμενα  
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής.  Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται  από την ημερομηνία λήψης της  προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, 
με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των  συμβάσεων 
προμηθειών  ή υπηρεσιών  των  φορέων  που εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  παρόντος  νόμου  κατά  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Τ  ΙΜΕΣ.  

Οι τιμές καυσίμων θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τη μέση λιανική τιμή  εφαρμοζόμενης επ΄ αυτής της 
έκπτωσης που έχει δοθεί από τον ανάδοχο, έτσι όπως διαμορφώνονται για έκαστο είδος σύμφωνα με τις τιμές 
του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  υγρών  καυσίμων  του  ΥΠΑΝ.  Οι  ποσότητες  που  θα  παραληφθούν  θα 
ανταποκρίνονται  μέχρι  της  εξαντλήσεως  του  συνολικού  ποσού  κάθε  είδους  καυσίμου.  Η  πληρωμή  των 
καυσίμων θα γίνεται με έκδοση ενταλμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η πληρωμή θα γίνεται  με χρηματικό ένταλμα. Μετά το Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των 
ειδών και εφ’ όσον δεν παρατηρηθεί καμία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του  
αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος.

Για την πληρωμή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/13.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και οι εξής 
κρατήσεις 

α) κράτηση 0,06%  υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 παρ.7 του άρθρου 375 
,Χαρτόσημο 3,%  και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 
β) Φόρος 1%
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

1. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-12-2016 
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 22-12-2016.
3. Στον ελληνικό τύπο  22-12-2016.
4. α) Οικονομικές Εφημερίδες
• Ηχώ Δημοπρασιών
• Γενική Δημοπρασιών  
β) Ημερήσιες Τοπικές Εφημερίδες

• Πρωινή
• Πατρίδα 
            Ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων: 

              Επιμελητηρίων και Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου

5. Στην  Διαύγεια  (www.diavgeia.gov.gr)   στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
www.nosokomeiopyrgoy.gr,  στο   ΚΗΜΔΗΣ-  www  .  promitheus  .  gov  .  gr    και  στο   ΕΣΗΔΗΣ(Συστημικός 
αριθμός 30428)

                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                      ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                       ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Υγρών Καυσίμων, για τις ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου, Ν.Μ. Αμαλιάδας,).

Η  ποιότητα  των  καυσίμων  θα πρέπει  να πληρεί   απόλυτα  τις  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  του  ΑΝΩΤΑΤΟΥ 

ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (396/73, 1856/82, 1076/86, όπως αυτές τροποιηθήκαν μέχρι σήμερα), 

καθώς  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  σχετικές  Αγορανομικές  Διατάξεις  κατά  περίπτωση, 

απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις ή αναμίξεις.

Τονίζεται ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε 

να ελέγχεται  τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο 

Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Οι ετήσιες ποσότητες έχουν ως εξής: 

Η συνολική δαπάνη σύμφωνα με  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  οι  ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς 
ονοματολογίας (C.P.V) είναι:
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ  -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ –
ΚΕΦΙΑΠ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ:  541.062,96€ συμπ. ΦΠΑ 

ΕΙΔΟΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
-Ν.Μ.Πυργου

Ποσοτητα 
λίτρα(περίπου)

Τιμή Λίτρου άνευ 

ΦΠΑ 

(ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΒΕΝΖΙΝΗ/09132100-4

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

10.000 1,36 13.600,00 16.864,00

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ 
(ΚΙΝΗΣΗΣ) CPV 09134100-8

95.250 0,95 90.487,5 112.204,50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
CPV 09135100-5

415.317 0,80 332.253,60 411.994,46

ΣΥΝΟΛΟ € 541.062,96



 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από  
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική  
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Αναδόχου θα γίνονται  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  σύμφωνα με  τους  ισχύοντες  κάθε  φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:  Θα παραδίδεται  στις δεξαμενές του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας 
ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο. Ο εφοδιασμός καθόλη την διάρκεια του έτους 
θα γίνεται με βυτιοφόρα οχήματα, τμηματικά  ανάλογα με τις ανάγκες, με πιστοποιημένο μετρητή.

2.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ο εφοδιασμός θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες.

1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:  Ο εφοδιασμός θα γίνεται στο πρατήριο του χορηγητή με την  έκδοση του 
νόμιμου παραστατικού.

        Ο προμηθευτής (βενζίνης) θα πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια γεωγραφικά όρια της περιοχής του Γ. Ν.  
Ηλείας.

Οι αναγραφόµενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές (καθότι η τιμή των καυσιμων καθορίζεται από το 
ΥΠΑΝ)  και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των αναγκών του Νοσοκομείου.  Το  Νοσοκομείο δεν έχει 
υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό της προµήθειας, εφόσον τούτο  δεν 
επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαµορφωθούν στη διάρκεια της σύµβασης.
Κάθε προµηθευτής έχει το δικαίωµα να υποβάλει προσφορά  για το σύνολο των ζητουµένων ειδών ή για 
µέρος αυτών. Κατά συνέπεια  µπορεί να υποβάλει προσφορά ακόµη και για ένα  είδος  σύµφωνα µε τον 
πίνακα.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ  -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:  55.146,64€ συμπ. ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
-Αμαλιάδα
Ποσοτητα 
λίτρα(περίπου)

Τιμή Λίτρου άνευ 

ΦΠΑ 

(ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΒΕΝΖΙΝΗ/09132100-4

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

4.500 1,36 6.120,00 7.588,80

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ 
(ΚΙΝΗΣΗΣ) CPV 09134100-8

5250 0,95 4.987,50 6.184,50

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
CPV 09135100-5

41.707 0,80 33.365,60 41.373,34

ΣΥΝΟΛΟ € 55.146,64



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής 
του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) .
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 που τίθεται 
στην παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισμό) για την αντίστοιχη υπό προμήθεια 
κατηγορία. 
Αναλυτικά (στον πίνακα των ειδών) έχουν παρατεθεί οι τιμές αναφοράς για σύγκριση των 
προσφορών. 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 12% επί της τιμής, 
για κάποια κατηγορία (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη), στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 
1,329 - (1,329 x 0,12) = 1,169 
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 
αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή 
πώλησης. 

ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
που θα υπολογίζεται κάθε φορά στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους ( την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί  στην ποιότητα και σε 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ

ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ  ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΥΡΓΟΥ

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ

3 ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΠΥΡΓΟΥ

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ

3 ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα..............................................................................................
(Δ/νση: οδός, αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης..............................................................................
ΕΥΡΩ.......................................................................................................

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............................ΕΥΡΩ...................

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
..............................................υπέρ της Εταιρείας.........................................................................................................
Δ/νση.............................................................................. δια  την  συμμετοχή  της  εις  το  διενεργούμενο 
διαγωνισμό της
................................................................................ για την
................................................................................προμήθεια/ανάθεση
........................................................................................, σύμφωνα με την υπ' αριθμ..............Διακήρυξή σας.
- 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.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά  
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
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 και την.....................................................................................................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη Διακήρυξη.

- 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  των  εγγυήσεων  που  έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία τράπεζας..........................................................................................................................................................
Κατάστημα.......................................................................................................................................................................
(Δ/νση, οδός- αριθμός, Τ.Κ, fax)
Ημερομηνία έκδοσης.......................................................................................................................................................
ΕΥΡΩ.................................................................................................................................................................................

Πρ°ο:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.............................ΕΥΡΩ...............

-Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ.............................υπέρ της εταιρείας.....................................................................................................................
Δ/νση................................................μέχρι του ποσού των ...................................ΕΥΡΩ το οποίο καλύπτει το 5%της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ........................σύμβασης που
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια/έργο............................(αρ. Διακήρυξης...................)
- Το παραπάνω πόσο τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς  
καμία από μέρος 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  πάγιο  τέλος  
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει  καθοριστεί  από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ............./………………………
Στο Πύργο  σήμερα την ................ του έτους 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας  που εδρεύει στην Πύργο , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του Νοσοκομείου 
……………………………………………. , νομίμως διορισμένη με την υπ’ αριθ. απόφαση του Υπουργού Υγείας και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή». και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία «» που εδρεύει στη θέση , Τ.Κ: .............FAX: ΤΗΛ: έχει ΑΦΜ:.................... υπάγεται στη
ΔΟΥ:.............. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.............. με ΑΔΤ:.................... η οποία στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ. αριθ. …………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ».
2. Την αριθ. Πρωτ. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.
3. Την υπ. αριθ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,  fax,  κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε 
το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του της προμήθειας. 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 
βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Προμήθεια: (είδος) όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με  

βασικές  αρμοδιότητες  την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης  και  την παραλαβή των ειδών 

(τμηματική - οριστική).

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 

επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία.  Όταν η τελευταία ημέρα του 

χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας 

μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η αρ.................ηλεκτρονική προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση:  η  παρούσα  συμφωνία  που  συνάπτουν  και  υπογράφουν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  για  την  εκτέλεση  της 
προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ)  
την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 
με τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο 
κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΑ ».
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. τεχνοοικονομική προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό  
με τους όρους της υπ’ αρ………………… διακήρυξης και την υπ’ αριθ. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα κατακυρώνονται τα είδη ως εξής:
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- 45 -



ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  θα  ισχύει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  και  για  δώδεκα  (12)  μήνες. Το 

Νοσοκομείο  δύναται  να  λύει  τη  σύμβαση  οποτεδήποτε  και  πριν  τη  λήξη  της  ισχύος  της  εφόσον  έχει  υπογράψει  

σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6η Υ.ΠΕ. ,χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα 

αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  με  τους  όρους  της  Τεχνικής  προσφοράς  του  αναδόχου  και  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.

Η παράδοση και η παραλαβή των καυσίμων στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία την παραλαβή Την 

παραλαβή θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της υπηρεσίας που τα 

παραλαμβάνει
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις Οι ποινικές 
ρήτρες δεν επιβάλλονται  και  η  έκπτωση δεν  επέρχεται  αν ο  Ανάδοχος αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση οφείλεται  σε  
ανώτερη βία σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει  το  δικαίωμα να κηρύξει  έκπτωτο τον Ανάδοχο αν  δεν εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει 
πλημμελώς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις.  Σε  περίπτωση  κήρυξης  του  προμηθευτή  εκπτώτου,  Οι  χρόνοι 
υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες,  τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι  προθεσμίες 
χωρίς μεταθέσεις.
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η  
προμήθεια  περατωθεί  μέσα  στη  συνολική  προθεσμία.  Οι  ρήτρες  καθυστέρησης  που  επιβάλλονται  για  υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 
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A/A ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΝΤΙΖΕΛ 
(ΚΙΝΗΣΗΣ) ΛΙΤΡΑ

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ............. % ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΗΛΕΙΑΣ

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ............. % ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

2

3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΤΡΑ

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ............. % ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ



προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των.................................
ευρώ και ............................ λεπτών (.......................€), πλέον ΦΠΑ .......................% .................................. ευρώ και
..................... λεπτών (..................,.....€) ήτοι συνολικά ....................................... ευρώ και ......................... λεπτών
(....................,...€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές,  νόμιμο  και  εύλογο  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  μετά  από  συνολική  έρευνα  που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές 
τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες  
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  σε εύλογο χρονικό διάστημα και  όχι  πέρα των εξήντα (60)  ημερών από την  
υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/Α719-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών 
πληρωμής  και  λοιπών στοιχείων και  την ισχύουσα νομοθεσία  για  την  εξόφληση τίτλων πληρωμής  ή  την  είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά 
από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την  
υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτόν,  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 
παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α719-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, 
ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην  αμοιβή  του  προμηθευτή,  χωρίς  ΦΠΑ,  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων νόμιμες  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 
καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται το ζητούμενο είδος, βαρύνει το Νοσοκομείο.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
1. 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
♦ Χαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ
♦ Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΕΑΑΔΗΣΥ
2. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου)
3. Ο φόρος (1%) στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., μείον τις κρατήσεις

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
....................................... εγγυητική επιστολή της .......................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ........................................ ευρώ
(........................€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης
αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  θα αποδεσμευτεί  άπαξ  και  θα επιστραφεί  μετά την  οριστική  ποσοτική και  
ποιοτική  παραλαβή  των  ειδών,  ύστερα  από  την  έγγραφη  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την  
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 
διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την  
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.
2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που  αφορούν  την  πορεία  καλής 
εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς  το απασχολούμενο  από αυτόν προσωπικό  για  την εκτέλεση  των υποχρεώσεων της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα  στα  σχετικά  άρθρα  της  παρούσας,  εκτελώντας  προσηκόντως  όλες  τις  επιμέρους  εργασίες,  ώστε  να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα  Σύμβαση  και  το  Νόμο.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους 
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο  Ανάδοχος  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση  
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει  μέρος  ή  το  σύνολο  των  υλικών  που  θα  εκτελέσει  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση  της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Ο προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την 
εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με 
τις  υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας  και  εχεμύθειας.  Ο  Ανάδοχος  μεταφέρει  αυτές  τις  υποχρεώσεις  του  και  στους 
υπεργολάβους  του  και  στους  με  οποιονδήποτε  τρόπο  συνδεόμενους  με  αυτόν  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας 
προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του  
προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του 
Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους 
κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, 
διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα 
Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον προμηθευτή, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και  
αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί  
καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  όπως  χάρτες,  διαγράμματα,  σχέδια,  προδιαγραφές,  πλάνα,  στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο  προμηθευτής  μόλις  ολοκληρώσει  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  παραδίδει  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  στοιχεία  στην  
Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο  προμηθευτής  μπορεί  να  κρατά  αντίγραφα  αυτών  των  εγγράφων  και  στοιχείων,  αλλά  δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με  
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα 
τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε  
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων,  αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει  την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
ΑΡΘΡΟ 9. 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.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 
έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή τους  σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας  
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός είκοσι  (20)  περαιτέρω 
ημερών  στο  σχετικό  αίτημα  του  Αναδόχου,  διαφορετικά,  με  την  πάροδο  άπρακτης  της  προθεσμίας,  τεκμαίρεται  
αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα  Αρχή διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναστείλει  την  εφαρμογή  μέρους  ή  του  συνόλου  της  παρούσας  με 
έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο .Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως 
παραιτείται  αυτής.  Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που  καθιστούν  αναγκαία  την  αναστολή,  η 
ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο 
Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  Στη περίπτωση αυτή,  ο  
Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται  
να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που  αποδεδειγμένα  έχουν 
προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας  
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων.  Σε  τέτοια  περίπτωση καταπίπτουν  υπέρ του Δημοσίου  και  η  εγγυητική  επιστολή καλής  εκτέλεσης  που  
προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης  γίνεται  μόνον  με μεταγενέστερη γραπτή και  ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει  εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι  τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις  από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΓΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 61/2016 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ’ αρ.
πρωτ.......................... κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν 
έχει  οποιαδήποτε  ισχύ  ή  μπορεί  να  ληφθεί  υπ'  όψη  για  την  ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας,  εκτός  αν  ρητώς  
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς
τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα η κ...................κάτοικος,..............τηλ:..........fax..........-EMAIL:.............
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με
φαξ.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ  

τους  σχέσεις  κατά την  διάρκεια  της  ισχύος  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  με  βάση  της  καλής  πίστης  και  των 

συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Καρδίτσας,  

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, 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 προηγούμενη παράγραφο.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το 

παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και η δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή 
προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές 
δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 
77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 84.

Επισημαίνεται ότι :

1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται για 
αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες :
- https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  /  filter  ?  lang  =  el  
- http://www.promitheus.gov.gr  
2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή 
αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 
διακήρυξη.

Εισαγωγή

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση 
του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει 
αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του 
ΕΕΕΣ.

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το 
γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ ^ΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 
δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 
ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του 
άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή 
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άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το  ΕΕΕΣ  δεν  περιλαμβάνει  τεχνικές  προδιαγραφές.  Καλύπτει  μόνο  τους  όρους  συμμετοχής 
(προεπιλογή) από πλευράς

κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
To eEEEZ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eEEEE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eEEEZ επιτρέπει:
• στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα EEEZ 
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·
• στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 
εκτυπώνει το EEEZ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Eυρωπαϊκή Eπιτρoπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και 
των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Eρωτήσεις (Frequently Asked Questions 
- FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Eνιαίo Eυρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eEEEΣ), εστιάζοντας σε 
θέματα βασικών αρχών του EEEΣ, χρήσης της υπηρεσίας eEEEΣ που προσφέρει η EE καθώς και θέματα 
τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eEEEE

Ι.Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του EEEΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του EΣHΔHΣ;

Eιδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του EEEΣ, 
οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του EΣHΔHΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να 
εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής:

1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eEEEΣ, ήτοι της 
διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η EE, εκείνο το πρότυπο eEEEΣ που επιθυμούν για τον 
εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eEEEΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και 
PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα 
εξής:

-Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί <Έξαγωγή».
-Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Eκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 
Eνδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, 
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

II. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης στο EΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

-το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 
έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
-το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eEEEΣ της EE τη σχετική απάντηση τους.

2. Πως  υποβάλλεται  το  EEEΣ  από  τους  οικονομικούς  φορείς  στο  πλαίσιο  διαγωνισμών  που 
διενεργούνται μέσω τουEΣHΔHΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
EEEΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι 
είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε 
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μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16 και την διακήρυξη.

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eEEEΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eEEEE της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου 
PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, 
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, 
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  ) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, 
να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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