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                                                                                             Πύργος, 09-12-2021 
                                                                                                              Α.Π.:29073 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
             6η  Υ. ΠΕ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα 
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ.: 26213-61508 -1474 
Πληροφορίες: Κοντομάρη Φ.  
E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com                                        

          
 
                                                                                                    ΠΡΟΣ 

                                                                                      
                                                                               ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   
                                                                               Αμπελόκηποι Ζακύνθου, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100 
                                                                              Υποκατάστημα 2χμ  Ε.Ο. Πύργου Κυπαρισσίας  Τ.Κ. 27131                             
                                                                              τηλ. 6972159862, 6948871513  
                                                                              email: nikolaostsourakis@gmail.com 
 
 
 

 
                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ: 

 
Την προμήθεια του είδους «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ » CPV  09134100-8 για τη Ν.Μ. Πύργου του 
Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού έως 30.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.24%. για 
χρονικό διάστημα κατ’εκτίμηση 40 ημερών ή έως εξαντλήσεως του αναφερόμενου προϋπολογισμού  
και μέχρι την ολοκλήρωση της  διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθ.18040/06-08-2021 Διεθνή 
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». 

 
Η  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.Την υπ΄αριθ. 475η/08-12-2021 Πράξη Διοικητή  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου 
(ΑΔΑΜ :21REQ009701333) για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης. 
 
2.Την αρ. πρωτ.29047/09-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑM: 21REQ009701523) 
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5.Το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) κατόπιν αντικατάστασής του  με το 
άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 120 του Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 53 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα  περί απευθείας αναθέσεων. 
6.  Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002( ΦΕΚ 230 Α΄) περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
 
7.  Την αριθμ.514/2004 (Β΄/1490/06) Υπουργική απόφαση "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο 
κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", όπως τροποποιήθηκε, με την αριθμ.460/2009/10 
(Φ.Ε.Κ.67 Β’/28-01-2010) Κ.Υ.Α. και ισχύει, 
 
8.  Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ.355/2000 (ΦΕΚ 410Β΄) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
πετρελαίου κίνησης», 
 
9. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 
10. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ.117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον 
τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ», 
 
11.     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, 
 
 
καλεί τον Προμηθευτή  ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  να προσφέρει σχετική 
προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 και την περίπτωση α΄ της 
παρ. 3 του ιδίου νόμου, για την κάτωθι προμήθεια : 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ.  
ΦΠΑ24% 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

CPV  09134100-8 
( κατ’εκτίμηση 25.188,164  

l.t) 
 

 
 

Έως του ποσού των 30.000,00€ 

 
     
     Έως του ποσού των 37.200,00€   

 
με ποσοστό έκπτωσης  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών Υγρών Καυσίμων για το Νομό Ηλείας κατά την ημέρα 
παράδοσης του είδους που δεν θα είναι μικρότερο από αυτό  που αναφέρεται στην αρ.236565 
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προσφορά της επιχείρησης του στον Αρ.Συστ.ΕΣΗΔΗΣ 136251 της υπ’αριθ.18040/06-08-2021 
Διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Υπηρεσία 
Ο ανάδοχος στην σύμβαση που θα υπογράψει, θα εγγυηθεί αυστηρώς την έγκαιρη προμήθεια 
Πετρελαίου Κίνησης  σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες παρατίθενται παρακάτω.  
Η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να πληροί  απόλυτα τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (396/73, 1856/82, 1076/86, όπως αυτές τροποποιηθήκαν 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.  
Το Πετρέλαιο Κίνησης θα παραδίδεται  στις δεξαμενές του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο. Ο εφοδιασμός καθόλη την διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου θα γίνεται με βυτιοφόρα οχήματα, τμηματικά  ανάλογα με τις ανάγκες, με 
πιστοποιημένο μετρητή. 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. 
Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές (καθότι η τιμή των καυσίμων καθορίζεται 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και  Επενδύσεων) 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. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του 
Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 1611 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του  οικονομικού  έτους  2021 του Φορέα.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ισχύς της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

Αρμόδιος υπάλληλος:  Κοντομάρη Φ. - Tηλ.επικοινωνίας:2621361508 
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ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα  13/12/2021 και 
ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο 
της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα . 
•        Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη Πρόσκληση  (Ν. Μ Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 
• Τον τίτλο της παρούσης πρόσκλησης   
• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσης πρόσκλησης. 
• Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  
• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,   

FAX, mail) 
•   Η σήμανση : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Aπό τον συμμετέχοντα υποβάλλονται, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 
Α). Να δηλώνεται ότι, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 
Β). Να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 
του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Φορολογική ενημερότητα 
3.Ασφαλιστική ενημερότητα 
4.Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.) 
5. Ποινικό μητρώο 
6. Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα) 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 
 
Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  
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 Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nosokomeiopyrgoy.gr, στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 
                                                                                        

                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                    

           

                                                                        

                                                                          Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD 

 

 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

\ 

Α/Α  
ΤΜΗΜ

Α 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ  

CPV  09134100-8 
 

 
 
 

ΛΙΤΡΑ 

 
      

Έως το ποσό 
                των  
    30.000,00  ευρώ.  

ALEXANDRO
S POULIASIS

Digitally signed by 
ALEXANDROS POULIASIS 
Date: 2021.12.09 11:07:57 
+02'00'
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