
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                                               ΖΑΚΥΝΘΟΣ      27-1-2017
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                    ΑΡ.  ΠΡΩΤ                 579
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                             ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
ΤΗΛ.: 26953-60606
FAX : 26950-22245
E-mail : grafprom  @1547.  syzefxis  .  gov  .  gr  

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
- Του Ν. 496/74  ‘ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.’ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 369/76.
- Του Ν. 2593/53  ‘ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ’ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3097/54.
- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-95)«Περί Δημοσίου Λογιστ. Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 2889/2001 ΅Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις ».
- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) &σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικον.με αρ. πρωτ. 2/74403/0094/ 1.11.2011
- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/α/1-2-’95) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’
- Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/ α΄/ 5-6-2003) σχετ. με  καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών
- Του Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  - «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».  (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την υπ’ αρίθμ. 4/25-1-2017,  με ΑΔΑ: ΨΠΞΝ4690ΒΞ-ΨΜ6, απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,  έγκρισης διενέργειας 
του διαγωνισμού 
- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
--- Την  έκθεση ανάληψης  δαπάνης: 0/98, με  ΑΔΑ: ΩΦΨΦ4690ΒΞ-ΗΦΕ,  Ποσού: 5.000,00 € 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,   

για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες  του  Νοσοκομείου, ως εξής: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8)

Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 
ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4)

Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Η Δαπάνη θα βαρύνει  τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους.

        Η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται  από το  παρατηρητήριο  τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα  Ζακύνθου  κατά την ημέρα παράδοσης 
του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού

Η ποιότητα των καυσίμων, θα πρέπει να είναι αυτή που παράγεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται 

στην τιμή διατίμησης  που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει  την   Τετάρτη 8 
Φεβρουαρίου του 2017  ώρα 12:00 και  ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016,  Άρθρο 117 
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»,  παράγρ.   4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).
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Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΣ)  όπου  θα  λάβει  τον  σχετικό  αριθμό 
ΑΔΑΜ.  Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια 
 

Οι  προσφορές  για  όσους  επιθυμούν  να λάβουν  μέρος,  θα αποσταλούν  στο  Γ.  Ν.  Ζακύνθου «Άγιος 
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο,   μέχρι και την ίδια  ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα     πριν   της ορισθείσης,  για την αποσφράγιση των προσφορών.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν για τις δυο   ή  για μια  κατηγορία,
 στο σύνολο όμως της προκηρυσσόμενης ποσότητας της κατηγορίας που θα συμμετέχουν,  όπως: 
για  το   1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ        42.500 ΛΙΤΡΑ
για την  2) ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ            140 ΛΙΤΡΑ

Άρθρο   1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                     
1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Αν  
υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά 
θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό   με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των 
όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
3.  Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  την  συμμετοχή  σε  αυτόν 
συντάσσονται  στην   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ  και  τα  οποία  θα  κατατεθούν   πρωτότυπα  ή  ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα 
4.  Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με εκπρόσωπό τους,  υποβάλλουν  μαζί  με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Κατά  την  ημέρα  του  διαγωνισμού,  η  Επιτροπή  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  εφόσον 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. 

Εφ΄  όσον και  οι  τεχνικές  προσφορές  πληρούν  τα ζητούμενα από τους  όρους  της  παρούσης,  τότε η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Η  ανωτέρω  αποσφράγιση-αξιολόγηση  των  προσφορών  (δικαιολογητικών  -  τεχνική  –  οικονομική) 
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της  
Επιτροπής.

Όσοι από τους  υποψήφιους  Αναδόχους επιθυμούν,  μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των φακέλων 
των  προσφορών  των  άλλων  συμμετασχόντων,  θα  γίνει  ενώπιον  της  επιτροπής  και  χωρίς  να  επιτρέπεται  η 
φωτοαντιγραφή.

Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
    Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,  
    Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

    Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,  
    Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, 
    Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,  
    Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος  από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 
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-  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  τοποθετούνται  σε   χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
=====Οι υποφάκελοι, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου====

Άρθρο 2…  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1...ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πρέπει να περιλαμβάνει  Υπεύθυνη δήλωση 
της  παρ.4  του  άρθρ.  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄  75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με  ημερομηνία  σύνταξης  την 
ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς,  στην  οποία  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  που 
συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  
1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο   
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση.
4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας.
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  
    των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

Καθώς και ότι: 
6) Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση. 
8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
9)  Παραιτείται  από κάθε  δικαίωμα αποζημίωσής του,   σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση της  Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή, ακύρωση,  ματαίωση του διαγωνισμού. 
10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
--Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στην 
ένωση ότι  δεν συμμετέχει  έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες  από μια συμμετοχές  
(σχήματα διαγωνιζομένων).
11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. 
12)  Οποιοδήποτε  έγγραφο  ζητηθεί  από  την  Επιτροπή  Διεξαγωγής  και  Αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  θα 
κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών.

2… ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις εξής ενότητες:

α)  Τ  εχνική προσφορά   (πρωτότυπη και σε ένα αντίγραφο) στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα 
προσφερόμενα είδη,  τις προδιαγραφές αυτών και τις τυχόν αποκλίσεις από τους όρους της  παρούσης 
β) Πληροφορίες, Δηλώσεις ή Πιστοποιητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη

Σημείωση: τα  έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από τους συμμετέχοντες,
(με τις προσφορές τους,  σε προηγούμενους  διαγωνισμούς)  όπως π. χ.

-- Δελτίο ανάλυσης καυσίμων
--  Υπεύθυνη  δήλωση  του  πρατηριούχου,  για  την  επιχειρηματική  μονάδα  (διυλιστήριο)  από  την  οποία  θα 
προμηθεύεται τα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της
-- Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας προς το Νοσοκομείο,  ότι 
αποδέχεται  και  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  προμηθεύει  τον  πρατηριούχο  με  τις  κατηγορίες  και  τις  
ποσότητες των υγρών καυσίμων που θα κατακυρωθούν 
-- Απόφαση της εταιρείας, ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου της
-- Την απαιτούμενη άδεια εμπορίας καυσίμων

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν ξανά. (Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 
4412/2016). 

Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει  στην ΤΕΧΝΙΚΗ του ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α) ποια  έγγραφα είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο και β) ότι  αυτά  βρίσκονται σε ισχύ. 

γ) Ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ σε αυτό τιμές. 
-- Σημειώνεται  ότι,  επί  ποινή  απόρριψης στο  φάκελο  τεχνικής  προσφοράς,  δεν  μπορεί  να περιλαμβάνονται  
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

Η  τεχνική  προσφορά  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία,  υπογραφή,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα 
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υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας.
3… ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να  περιλαμβάνει,  την οικονομική  προσφορά 
(πρωτότυπη  και  σε  ένα  αντίγραφο)  και  να  φέρει  ημερομηνία,  ονοματεπώνυμο,  ιδιότητα  υπογράφοντος, 
υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας.  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται (αριθμητικώς και ολογράφως) το ποσοστό έκπτωσης επί της 
%  ανά  λίτρο  στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής  πώλησης,  του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας για την  Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 
κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

και θα αφορά την παράδοση του είδους  ελεύθερου στις δεξαμενές του Νοσοκομείου, περιλαμβάνoντας 
τις τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  (έξοδα μεταφοράς, κ.λ.π.).
Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην τιμή, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης.
-- Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για 
ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
-- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε € ή που καθορίζουν σχέση € προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
-- Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
--  Το  Νοσοκομείο    διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ποσοστών εκπτώσεων) (ιδίως όταν αυτά είναι ασυνήθιστα υψηλά για το 
αντικείμενο  της  προμήθειας),  οι  δε  προμηθευτές  υποχρεούνται  να  παρέχουν  τα  στοιχεία  αυτά  και  να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου. 
--- Κατά την προμήθεια του είδους και εν συνεχεία κατά την τιμολόγηση του, η αναγραφή της ανά μονάδα τιμής, 
θα γίνεται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο εκάστου τιμολογίου στρογγυλοποιείται σε  δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 
εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν  
δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.

Άρθρο 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η  ισχύς  των  προσφορών  θα  έχει  διάρκεια  {60}  ημερών   από  την  επομένη  της  διενέργειας  του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Άρθρο 4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει  από  Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον 

σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου  και   ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) 

 Η επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
  Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται  επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  της  διακήρυξης  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων οργάνου 

Άρθρο 5…ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
Το  Νοσοκομείο,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του 

διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως: 
α. να αποφασίσει την οριστική ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
προδιαγραφών της Διακήρυξης 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’  
όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε  
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,  εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την προμήθεια  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 
90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» 
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Σημείωση: Ισότιμες   θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  ή  ποσοστό  έκπτωσης και  είναι 
σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 6… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ     
Μετά  την  τεχνική  –  οικονομική  αξιολόγηση  υπογράφεται  το  σχετικό  πρακτικό  από  τα  μέλη  της 

επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του. 
Μετά  την  σχετική  απόφαση  της  έγκρισης   του  πρακτικού  γνωστοποιείται  το  αποτέλεσμα  στις 

συμμετέχουσες εταιρείες και γνωστοποιείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη.  
        Το αργότερο Κ  ATA   την υπογραφή της σύμβασης  , ο μειοδότης – προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια  κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  
ημερομηνία της  ως  άνω κοινοποίησης,  είναι  ενήμερος  ως προς  τις  υποχρεώσεις  που αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

Επίσης   υποχρεούται  να  προσκομίσει  Υπεύθυνη  Δήλωση όπως  εκάστοτε  ισχύει  στην  οποία  να 
δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  υποχρεωμένος,  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω 
κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης.

Β...  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ύψους  5 % επί της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, με χρόνο 
ισχύος (4) μηνών {Ν.  4412/2016, παρ. 1β & 4,  του  άρθρου 72 «Εγγυήσεις »}.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  :   Όταν  ο  μειοδότης  -  προμηθευτής  ο  οποίος  έχει  προσφέρει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό 

έκπτωσης, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται,  η 
κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία  απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  συμμετέχοντα  με  το  αμέσως  επόμενο 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, και ούτω καθεξής.

Άρθρο 7…     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο   8…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει  εντός  πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης, 

για την υπογραφή της σύμβασης,  προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση 
την κατακύρωση, την προσφορά και την παρούσα διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει 
αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως εξαντλήσεως του ποσού των 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 
Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη  

ενημέρωση του αναδόχου, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς 
καμιά αξίωση του μειοδότη-αναδόχου, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,  από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δυο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να  
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την 
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  του  Έργου,  γίνει  η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος  και  εκπληρωθούν οι  τυχόν λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση
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Άρθρο   9 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η παράδοση 
Του Πετρελαίου Κίνησης θα γίνεται  τμηματικά με μεταφορικά μέσα, με ευθύνη  και μέριμνα του 

προμηθευτή,  στις δεξαμενές  του Νοσοκομείου,  εντός  τριών (3) ημερών από την λήψη της  τηλεφωνικής ή 
έγγραφης  παραγγελίας μας,  ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από 
την Δ/νση του Νοσοκομείου.   

Της Βενζίνης, για τα ασθενοφόρα : από την αντλία που θα βρίσκεται στον χώρο του  πρακτορείου ή του  
πρατηρίου του προμηθευτή.

Η παραλαβή  θα  πραγματοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  που  θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής

Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα αναφερόμενα στην 
παρούσα σύμβαση είδη ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/2 αυτού με επιφύλαξη  
των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
         Στις  περιπτώσεις:  α)  ποιοτικής  εκτροπής  του  εμπορεύματος,  από  εκείνη  των  συμβατικών  και  β) 
εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο   10… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:
α) Τιμολόγιο που θα έχει  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  Ταχ. 
Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
β) Πρακτικό παραλαβής  της τριμελούς επιτροπής 
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  κατά  την  υποβολή  των  τιμολογίων  στους  ανωτέρω  φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου 
Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας για  την  περιφερειακή 
ενότητα  Ζακύνθου  κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό  
γνώρισμα αυτού

Η πληρωμή  της  προμηθεύτριας, θα  γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και  
ποσοτική  παραλαβή του είδους και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, (άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό τον 
όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 
    Οι  πληρωμές  θα γίνονται  με την προσκόμιση των  νομίμων παραστατικών και  δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.

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  στο  Π.Δ.  166/2003  (ΦΕΚ 138/Α/  5-6-2003)  «προσαρμογή  της  Ελλην.  Νομοθεσίας  στην  οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές », 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι 
η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί  να γίνει  προ της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ».
       Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  
(του άρθρου 55 του Ν.2238/94, ΦΕΚ 151/Α/16-9-94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54Α /20-3-
2002), επί της καθαρής αξίας 1% (για καύσιμα) 
       Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις  

1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ 
& και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3580/2007

2) 0,06 %, με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.)  υπέρ ΕΑΑ.Δ.ΣΥ σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄ 8-8-2016)
ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση

Όλα τα τιμήματα της  Σύμβασης που θα υπογραφεί   (συνολικά  και  τιμές  μονάδος),  θα παραμένουν 
σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του Έργου.     
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Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και   διατάξεις 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ   ΕΙΔΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Πιθανή  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   
(CPV   09134100-8) (ΚΑΕ 1611) 42.500   ΛΙΤΡΑ Στις δεξαμενές  του Νοσοκομείου

ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ        
 (CPV   09132100-4) (ΚΑΕ 1611) 140   λίτρα για τα ασθενοφόρα  : από την αντλία που θα βρίσκεται στον 

χώρο του  πρακτορείου ή του πρατηρίου του προμηθευτή.

Οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται  κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του  Νοσοκομείου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-  Τα  υπό  προμήθεια  είδη:  Πετρέλαιο  Κίνησης  και  Βενζίνη  Αμόλυβδη,  πρέπει  να  καλύπτονται  από  τις  
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα  ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/11-4- 2001 και 426 τεύχος Β/31-3-2000.
- Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά 
Κρατικά Διυλιστήρια, (Ασπροπύργου κ.λπ.) και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το 
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν  
πρέπει να υπάρχει ανάμειξη πετρέλαιο κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλες ξένες ύλες. 
-Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του κιτρινωπό χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών και το 
πετρέλαιο θέρμανσης χρώμα κόκκινο
- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη  
εκτάκτων αναγκών.
-  Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποστέλλει  όσες  φορές  κρίνει  αναγκαίο  δείγματα  από  τα  υπό 
προμήθεια καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους,  ώστε να ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν πληρούν τις  
απαιτούμενες  προδιαγραφές,   αν  θεωρήσει  ότι  προέκυψε  βλάβη στις  εγκαταστάσεις  ή  τα  οχήματα,  που  θα 
οφείλεται  στα  καύσιμα.  Τα  δείγματα  θα  λαμβάνονται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  παρουσία  του 
προμηθευτή  ο οποίος θα υπογράφει στο Πρακτικό δειγματοληψίας και η σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, 
αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν τον ίδιο τον προμηθευτή.
- Επιπλέον το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, για να ελέγχεται 
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές των καυσίμων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο  προσφέρων  στην  τεχνική  προσφορά  του  θα  πρέπει  να  δηλώσει,  την  επιχειρηματική  μονάδα 

(διυλιστήριο) από την οποία θα προμηθεύεται τα καύσιμα, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά 
χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.  1599/1986  (Α΄  75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  του  νόμιμου  εκπροσώπου της  επιχειρηματικής  μονάδας 
(διυλιστήριο) προς το Νοσοκομείο ότι έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η δε επιχείρηση αυτή που θα  
προμηθεύει τα καύσιμα πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια εμπορίας καυσίμων.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και η σχετική άδεια εμπορίας καυσίμων θα 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ   ΩΣ   ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

Σημείωση: τα παραπάνω  έγγραφα εάν  έχουν ήδη κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από τους συμμετέχοντες,
(με τις προσφορές τους,  σε προηγούμενους  διαγωνισμούς)  

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν ξανά. (Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 
4412/2016). 

.
Σε αυτή την περίπτωση,   ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει  στην ΤΕΧΝΙΚΗ του ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Α) ποια  έγγραφα είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο και β) ότι  αυτά  βρίσκονται σε ισχύ. 

ΑΔΑ: ΩΙΤΨ4690ΒΞ-Ξ5Ζ



Σημείωση: Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας (διυλιστήριο)  
που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται 
και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική  μονάδα που δηλώνεται για την 
κατασκευή του τελικού προϊόντος (καυσίμου) έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας  
του διαγωνισμού.

Έπειτα  από  την  υποβολή  της  προσφοράς,  τόσο  πριν  όσο  και  μετά  τη  σύναψη  της  σύμβασης, 
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας (διυλιστήριο), στην οποία δηλώθηκε ότι θα προμηθεύεται 
το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

Κατ’  εξαίρεση,  πριν  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  ανωτέρω  αλλαγή  μόνον  σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου (διυλιστήριο) για οποιονδήποτε 
λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 
προμηθευτή. 

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  
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