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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Ηµεροµηνία : 20-06-2017
Αρ.Πρωτ.: 12568

Οικονοµικό Τµήµα
Γραφείο Προµηθειών
Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Ταχµατζίδου Αλεξάνδρα
ΤΗΛ.: 2313 324 377, 2313 324 374
FAX : 2313 324375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. ∆/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 003/2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(CPV 09100000-0)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ∆ιεθνής Ανοικτός
Κοινός ∆ιαγωνισµός
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό
(%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέσης
τιµής λιανικής πώλησης έκαστου είδους (βενζίνη
αµόλυβδη,
πετρέλαιο
κίνησης,
πετρέλαιο
θέρµανσης ) του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης κατά την ηµέρα παράδοσης αυτών
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
30 Ιουνίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

19 Ιουλίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο
στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού), την 25/07/2017
και ώρα 10:00 π.µ.
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ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προµηθειών Ψ.Ν.Θ. (Κτίριο ∆ιοίκησης )

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

09100000-0
414.297,33 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Αναλυτικά:
α)Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 216.783,93 €
και β) Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 197.513,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΎΠ/ΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ενός (1) έτους, µε δυνατότητα δεκάµηνης (10)
παράτασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩ∆.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Κ.Α.Ε. 1611
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε τις προβλεπόµενες
κρατήσεις υπέρ τρίτων (προ ΦΠΑ) που θα αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ
ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

27-06-2017
27-06-2017

21-06-2017

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης)
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
1.2. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24
(παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
1.3. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
1.1.
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1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-4-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιρειών, που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει µετά
την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005.
Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών»
(ΦΕΚ Α΄ 139/27-6-1997).
Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11-02-2004), άρθρο 11.
Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων», όπως
έχει τροποποιηθεί µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005…..»
Της Υ.Α. αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).
Του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» άρθρο 13 «Για διαγωνισµούς που
διενεργούν τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. για την κάλυψη των αναγκών τους σε
Πετρελαιοειδή και Τρόφιµα, οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιµής και την έκδοση
δελτίου πιστοποίησης τιµών διενεργούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Εµπορίου των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…».
Της ΚΥΑ αριθµ. 088/2006 (ΦΕΚ 175/Β/13-2-2006) «Ορισµός Κεντρικών Αρµοδίων
Αρχών για την οργάνωση επίσηµων ελέγχων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισµών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
Της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-8-2006) «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα
εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
Του Ν.3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 9ΦΕΚ 25/Α/09-022017).
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
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1.20. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
1.21.
1.22.

1.23.
1.24.

1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

1.32.

1.33.
1.34.

1.35.

1.36.

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
Της Κ.Υ.Α. αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».
Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-2010) άρθρο 24 παράγρ. 6, σύµφωνα µε την οποία
«Ποσοστό 2% επί των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄) καθώς και της
υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/οικ. 36932/17-3-2009) κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 545 Β΄),
παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές συµβάσεις».
Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις.»
Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3-8-2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/2-3-2011) « ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και
άλλες διατάξεις.
Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40/Α/15-03-2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας –
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης» άρθρο 12
«Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 παρ.3 «Έναρξη ισχύος».
Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/20-04-2011) για τον ελεύθερο ανταγωνισµό.
Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί «Σύστασης ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
δηµοσίων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 Τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του
Ευρωπαϊκού των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/09-05-2013) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», Παράγραφος Ζ’, που καταργεί το Π.∆. 166/2003.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/28-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π∆.318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/92) και Λοιπές Ρυθµίσεις».
Του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
4

17PROC001596085 2017-06-27
1.37. Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-20160 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1.38. Την υπ’ αριθ. 15278/15-09-2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Τροποποίηση και
συµπλήρωση της υπ’αριθµ.13289/07-08-2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13922/20-08-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1806)
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17-082015) υπουργικής απόφασης «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων».
1.

Τις κάτωθι αποφάσεις:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Την υπ’ αριθµ. 19η/20-11-2013 (θέµα 35ο) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκε το κοινό Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών
Υγείας του Π.Π.Υ.Υ. 2014.
Την υπ’ αριθ. 5804/04-12-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών των
Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», έτους 2014 (Φ.Ε.Κ. 3261/Β/04-12-2014).
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 770/04-06-2015 απόφασης του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. περί
εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η
χορήγηση εξουσιοδότησης διενέργειας διαγωνισµών προµήθειας υλικών και υπηρεσιών
από το ΠΠΥΥ 2014.
Την υπ’ αριθµ. 6484/30-12-2014( Β΄ 3693) Υπουργική Απόφαση περί «Ορισµού Φορέων
∆ιενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015 και
εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των
διαγωνισµών».
Την υπ. αριθµ. 20η/09-11-2015 (θέµα 71ο) απόφαση του ∆.Σ. έγκρισης των Τεχνικών
Προδιαγραφών του ανοικτού κοινού διαγωνισµού για την προµήθεια Καυσίµων για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης).
Απόσπασµα Πρακτικού της υπ’ αριθµ. 76/03-03-2016 (θέµα 5ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ.
σχετικά µε την «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις
ανάγκες των φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2014 (ΣΕΙΡΑ 12)».
Την υπ’ αριθµ. 448/05-05-2016 απόφαση του ∆ιοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» –
Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την οποία
ορίζει την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, µε
την διαδικασία κλήρωσης βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό των µελών τους µε κλήρωση».
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 840/18-08-2016 έγγραφο του ∆ιοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» σύµφωνα µε την οποία ορίζει την επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, µε την διαδικασία κλήρωσης βάσει του άρθρου 26 του
Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό των µελών
τους µε κλήρωση».
Την υπ’ αριθµ. 412 (αριθµ. Πρωτ. 10323/12-06-2017) 1.000,00€ του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
σε βάρος του ΚΑΕ 1611.

5

17PROC001596085 2017-06-27
1.10. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 9614/12-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Έγκριση

∆απάνης για δέσµευση πίστωσης ύψους 2.167,84 € του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
σε βάρος του ΚΑΕ 1611.
1.11. Το Απόσπασµα Πρακτικού της υπ’ αριθµ. 4ης/07-04-2017 (θέµα 69ο) Συνεδρίασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το οποίο αποφασίζει:
Α) Την επικύρωση του από 10-03-2017 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνή Ανοικτού Κοινού ∆ιαγωνισµού Νο 011/2016, για την προµήθεια
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ».
Β) Τη Ματαίωση της διαδικασίας και Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια
Υγρών Καυσίµων, για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού δαπάνης 414.297,33 € µε το Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό Κοινό ∆ιαγωνισµό για την Προµήθεια
Καυσίµων (CPV: 09100000-0), µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής
πώλησης έκαστου είδους (βενζίνη αµόλυβδη , πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρµανσης ) του
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ηµέρα παράδοσης
αυτών στον Φορέα, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 414.297,33€ µε το Φ.Π.Α. και
συγκεκριµένα 197.513,40 € για το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.(Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) και 216.783,93 € για το Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα
καλυφθεί από τις Πιστώσεις του προϋπολογισµού του κάθε Νοσοκοµείου σε βάρος του
ΚΑΕ 1611. Η τιµή της παρεχόµενης προµήθειας θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της
προµήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον
τριάντα πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της
παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευτεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες,
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psychothes.gr
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ιαδικτυακή πύλη

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

27-06-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΗΞΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30-07-2017
Ώρα: 10:00:00

19-07-2017
Ώρα: 10:00:00

25-07-2017
Ώρα: 10:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο (πχ τεχνικό) δεν κατάφερε κάποιος ενδιαφερόµενος να υποβάλλει
ηλεκτρονικά την προσφορά του, εµπρόθεσµα και η τυχόν προσφορά που θα κατατεθεί µόνο
σε σφραγισµένο φάκελο απορρίπτεται.
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 Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) καθώς και άρθρα 36 και 37 του
Ν.4412/2016».
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται
στο άρθρο 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Σ∆Σ και
άλλες διεθνείς συµφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Προϋποθέσεις που
σχετίζονται µε τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Σ∆Σ- η Συµφωνία περί δηµοσίων
συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α'1 39) και άλλες
διεθνείς συµφωνίες και λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ιδίου
νόµου. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του
Παραρτήµατος «B». Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει απευθείας ή
µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.
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.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή 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 TAXIS Net της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
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εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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
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
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική 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.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω
του Συστήµατος.
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.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 67 του Ν.4412/16, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η
Αναθέτουσα αρχή παρέχει 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.
Οι Γενικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις
επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµµετεχόντων το διαγωνισµό.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
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παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση µε ηλεκτρονικά µέσα
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΥΕΕ της Ε.Ε.)
2. Μετά την ανωτέρω αποστολή της προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. θα
πραγµατοποιηθεί δηµοσίευση της περίληψης στον Ελληνικό Τύπο σε εφηµερίδες
που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαµβάνονται στην
αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 1716/Β/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας
όπως ισχύει και συγκεκριµένα:

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :
•
ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
•
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
•
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για ανάρτηση στις παρακάτω υπηρεσίες:
• Εµπορικά - Βιοµηχανικά Επιµελητήρια
• α. Αθηνών
• β. Θεσσαλονίκης
• Βιοτεχνικά - Επαγγελµατικά Επιµελητήρια
• α. Αθηνών
• β. Θεσσαλονίκης
3. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.psychothes.gr
4. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr
5. Στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
www.eprocurement.gov.gr
6. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα και
προσθήκες αυτών που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής:
α. «Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
β. «Τεχνικές Προδιαγραφές»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
γ. «Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
δ. «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
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ε. «Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
στ. «Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ζ. «Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα δικαιώµατα επί αυτής
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους
Προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’
αυτών, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού
και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήµατά της.
Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση
του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αρµόδιοι Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Προµηθειών
(Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Ταχµατζίδου Αλεξάνδρα, τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2313 324 377, 2313 324 374, Fax: 2313 324375, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες 08:00-14:00).

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Προµήθεια Καυσίµων, για τα Νοσοκοµεία: α) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
και β) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ –Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης). Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα
διαγωνισµό, προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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/Β/2677/21102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) καθώς και στα
άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016».

Περιεχόµενο προσφορών
3. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και
(γ) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
(Κ.Πολ.∆ικ.) και του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το
Ν.1497/1984 (A' 188).(άρθρο 92 του Ν.4412/16).
Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης προµήθειας τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δε θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών
επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
∆ιευκρινίσεις:
α. Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του
Ν.4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο
υποβολής και θεώρησης ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του
Ν.4250/2014.
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β. Μέχρι την προσαρµογή της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στην δυνατότητα υποβολής
ξεχωριστών υποφακέλων «δικαιολογητικών συµµετοχής» και «τεχνικής προσφοράς» (µετά
την έκδοση αποφάσεων άρθρου 36 του Ν.4412/16), ανωτέρω (υπο)φάκελοι 3(α) και 3(β)
θα συνυποβάλλονται.

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής»
4. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται όλα
τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα άρθρα 92 και 93 του Ν.4412/16. Συγκεκριµένα, στον
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16 και την εγγύηση
συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 και υποβάλλεται µε την
παρακάτω διαδικασία:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την
οικονοµική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για
διαδικασίες σύναψης σύµβασης. ∆ιατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και
χρησιµοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούµενων όρων
στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι
υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία
και έντυπα που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης στην
ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής
προσφοράς.
Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
Ιστοσελίδα:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Το ΕΕΕΣ ουσιαστικά αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνεται
από τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται από τη
διακήρυξη, όπως παρακάτω:
Α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα
άρθρα 75, 76 και 77.
Ειδικότερα:
1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 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/_ΕΥ 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,
γ) 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),
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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,
ε) 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2.Ο οικονοµικός φορέας είναι φορολογικά ενήµερος
3.Ο οικονοµικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
4. Ο οικονοµικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τοµέα του
περιβαλλοντικού δικαίου
5. Ο οικονοµικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τοµέα του κοινωνικού
δικαίου
6. Ο οικονοµικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τοµέα του εργατικού
δικαίου
7 .Ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση / εξυγίανσης
8 .Ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα)
9. Ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης
10. Ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
11. Ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
12. Ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος
13. Ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών,
ανικανότητας παροχής των απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα
14. Ο οικονοµικός φορέας διαθέτει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας.
15. Περί οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς επίσης και τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας.
16. Περί µη αποκλεισµού για τον οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισµούς του δηµοσίου για
ορισµένο χρονικό διάστηµα, κλπ.
Το ΕΕΕΣ επιπλέον των ανωτέρω:
α) Περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν
στηριχθεί ο υποβάλλων προσφορά.
β) Προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα
είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
γ) Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της
βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη
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δήλωση συναίνεσης, όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει γνώση των σχετικών
δικαιολογητικών µε απευθείας πρόσβαση σε βάση δεδοµένων.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται για τις συµβάσεις άνω των ορίων, βάσει του τυποποιηµένου
εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
Χρήσιµες οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης και χειρισµού του ΕΕΕΣ
υφίστανται
και
στον
σύνδεσµο
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations,
που
απαντώνται διάφορες συχνές ερωτήσεις (Faqs).
Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής:
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) µέσα από την
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την
συγκεκριµένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει»
µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
( 2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
α) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ,
να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή,
πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του
συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που τηλεαποθήκευσε («κατέβασε») από το
ΕΣΗ∆ΗΣ.
β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την
ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο
κατάλληλο σηµείο.
γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον
δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του
Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλοµετρητή.
δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο
φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο
προσφέρων δεν συµµετέχει στο σύνολο της προµήθειας του διαγωνισµού αλλά σε µέρος
αυτής η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας της
προµήθειας που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στην
προµήθεια που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει
για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο οικονοµικός φορέας να δηλώνει ότι δύναται να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αναφορικά µε τον τρόπο, τον
τόπο και το χρονικό διάστηµα προµήθειας, όπως καθορίζονται στους Γενικούς Όρους.
Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως κοινοπραξία, τα παραπάνω έγγραφα
υποβάλλονται για κάθε µέλος της κοινοπραξίας
(3) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού:
Αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του
αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el).

5. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά». Η Τεχνική 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. 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.
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Σύµφωνα µε το παράρτηµα «Β» της παρούσας διακήρυξης ( Τεχνικές Προδιαγραφές).
β. Τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3054/2002.
γ. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων.
δ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων των βυτιοφόρων.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του, την επιχειρηµατική
µονάδα (διυλιστήριο) στην οποία θα προµηθεύεται τα προσφερόµενα 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 ή άδεια Λιανικής
Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002 άρθρο 7
παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα, σε επίσηµα επικυρωµένο αντίγραφο.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και η σχετική άδεια εµπορίας
καυσίµων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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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 οι νόµιµες
κυρώσεις.
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, 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 υποβολή της αναφερόµενης σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής της επιχειρηµατικής µονάδας.
Προµήθεια του καυσίµου σε διυλιστήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς
προηγούµενη έγκριση του Νοσοκοµείου, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισµό του
προµηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες
κυρώσεις.
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται από το παράρτηµα «Α » της παρούσας
διακήρυξης.
6. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των υποφακέλων
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς» του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή, ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής και τα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο,
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά
αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή
µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της
ψηφιακής υπογραφής τους (σε περίπτωση διαφορετικής ηµεροµηνίας θα λογίζεται η
ψηφιακή χρονοσήµανση), η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Οι
εν λόγω δηλώσεις θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο
(προσφέροντα) δεν απαιτείται θεώρηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της
διακήρυξης, δικαιολογητικών των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής
προσφοράς», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της
οικονοµικής προσφοράς στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» - «Τεχνική
Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» - «Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής
υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς
στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας απαιτείται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που
είναι αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται από τους
συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου
περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη
µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-Επιµέρους έντυπα Τεχνικής
προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της
καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία, µε απόδειξη
παραλαβής.
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί
αντικειµενικά µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Νοσοκοµείων, είναι δε
απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισµένα σηµεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή
η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουµένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να
αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριµένα προϊόντα ή εµπορικά σήµατα. Στις περιπτώσεις
αυτές τα ζητούµενα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναµα των ενδεικτικώς αναφεροµένων.
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκµηριώνοντας µε
τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.

10. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά». Στον (υπο)φάκελο* µε την
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα. 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. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Στην Οικονοµική Προσφορά
αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
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11. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής η αντισυµβαλλόµενη εταιρεία υποχρεούται
να προσκοµίσει στην υπηρεσία την προβλεπόµενη από το νόµο εγγυητική επιστολή για την
λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ηµεροµηνίας και στην περίπτωση που δεν
προσκοµιστεί η εγγυητική επιστολή για την λήψη της προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης
µετρά από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

ΤΙΜΕΣ
12. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων
που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να γίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία,
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Στις προσφερόµενες τιµές θα
περιλαµβάνονται τυχόν δασµοί και φόροι.
13. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια. Προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14. Η παρεχόµενη προµήθεια επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.
15. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
16. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της αναθέτουσας
Αρχής. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα
χαµηλές, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/16.
17. Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα µε
την προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα
έννοµα συµφέροντά του προµηθευτή, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν
αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες µε χαρακτηρισµό
τους ως εµπιστευτικών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Επισηµαίνεται ότι οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης
έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα κατά την
ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του
είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή .Το ποσοστό
έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της
σύµβασης και για το διάστηµα των τυχόν παρατάσεων.
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 ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς, σε
µορφή .pdf. Το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόµη την
δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63
Ν.4257/2014) και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα
συµπληρώσουν αντί για ποσοστό % τιµή σε ευρώ. Οι συµµετέχοντες ως τιµή προσφοράς
θα συµπληρώσουν την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία 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 του κάθε
είδους ως µέσο σύγκρισης των προσφορών ορίζεται η τιµή πλέον ΦΠΑ, όπως
καταγράφηκε ως η µέση τιµή λιανικής πώλησης για όλη την Ελλάδα, στο υπ΄αριθµ.
2306/10.01.2017 Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων της 06ης Ιανουαρίου
2017 της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής & Ενηµέρωσης Καταναλωτή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΞΟ∆Α
18. Ο προµηθευτής βαρύνεται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον µε τις παρακάτω κρατήσεις:
Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε την αρ.
∆Υ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.
•
Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) σύµφωνα µε τη παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 (Α’147).
• Υπέρ του ∆ηµοσίου κράτηση ύψους 0,02% , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.
• Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος
εισοδήµατος 1%.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων 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.∆.∆. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
•

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές
τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
20. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόµενα από το άρθρο 97 του
Ν.4412/2016.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στο άρθρο 100 του Ν. 4412/16 και συνοπτικά:
Σε συγκεκριµένη ώρα, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 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 προαναφεροµένων υποφακέλων. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «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. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε
ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
22. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο
σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆) προβαίνει στην
αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους
ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή
δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και «Επιµέρους Έντυπα Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και
σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι µε την
ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο,
o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
β. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Ε∆∆ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
γ. Στη συνέχεια, η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν
στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους –
σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη
συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας,
καθώς επίσης και στη βαθµολόγησή τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της συµφερότερης
προσφοράς.
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δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή 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. Για την αποσαφήνιση – συµπλήρωση
πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόµενα στο άρθρο 102 του
Ν.4412/16.
ε. Κατόπιν, η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των
συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και
έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού.
στ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για
το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο
χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού
µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), από τον Έχοντα
την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του
χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το
προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση
για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των οικονοµικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ προβαίνει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν
πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
θ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως
φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής
Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα
περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της.
ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν
παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται /
γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών
καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόµενης απόφασης. Το εν λόγω πρακτικό συντάσσεται από τη Ε∆∆ και
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, µόνο στην περίπτωση που η Ε∆∆ κρίνει ότι µία (1) ή
περισσότερες οικονοµικές προσφορές πρόκειται να απορριφθεί/ούν. Στην περίπτωση που
ουδεµία οικονοµική προσφορά δεν πρόκειται να απορριφθεί, τότε η Ε∆∆ ενηµερώνει µε
υπηρεσιακό τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή για τον µειοδότη, ώστε αυτή µε τη σειρά της να
τον ενηµερώσει µέσω της επικοινωνίας του Συστήµατος, για την υποβολή των
δικαιολογητικών µειοδότη, ως άρθρο 103 του Ν.4412/16.
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ια. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή: (1) Στην περίπτωση που υφίσταται οικονοµική
προσφορά απορριπτέα, εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο
του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε
χρήση του Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
(2) Στην περίπτωση που δεν υφίσταται απορριπτέα οικονοµική προσφορά, ενηµερώνει
µέσω του Συστήµατος, τον µειοδότη για να προβεί εντός 20 ηµερών, στην υποβολή των
δικαιολογητικών µειοδότη, ως άρθρο103 του Ν.4412/16.
ιβ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας από τον Έχοντα
την Οικονοµική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη
παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την αρµόδια Επιτροπή
Ενστάσεων και Προσφυγών τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι
προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.
4412/16. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό.
ιγ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται µετά και την
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Στους
συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος
µε χρήση του Συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
αναδειχθέντα µειοδότη.
ιδ. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η
Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα
των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί / προτείνει
για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού.
ιστ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την
έκδοση τελικής απόφασης.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
23. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση
καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16. Εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά του εν
λόγω άρθρου δεν αφορά στα πεδία που έχουν αποτυπωθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως ανωτέρω παράγραφο 4(β) (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική
σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ παρόντος διαγωνισµού), δεν απαιτείται η προσκόµισή του. Κατά τον
παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των
παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω άρθρου.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας) έκδοσης τελευταίου
τριµήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: α) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους-µέλους ή χώρας.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόµενο από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου ή δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα παραπάνω τρία πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρα καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016, µε το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ειδοποίησης προσκόµισης του. Ως επαγγελµατικά
και εµπορικά µητρώα νοούνται τα περιλαµβανόµενα στο Παράρτηµα ΧI του
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Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016 και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις
σε εθνικό επίπεδο, τα µητρώα που τα αντικατέστησαν.
24. Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά, δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ισχύουν τα καθοριζόµενα
στο άρθρο 103 του Ν. 4412/16.
25. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
26. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα κατακυρωθούν από τον έχοντα την οικονοµική
εξουσία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 105 του Ν.4412/16. Υπό την
επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων στην παρούσα, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η
σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Η κατακύρωση στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή βάσει των
καθοριζόµενων όρων της διακήρυξης και ο οποίος προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης % επί της διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης την ηµέρα
παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από την ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. µε την επικύρωση του
Πρακτικού Κατακύρωσης του διαγωνισµού.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
27. Σύµφωνα µε το Ν. 4446/2016 στο άρθρο 50 «Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379
του Ν.4412/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345έως 347), για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη
αρµοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 31η Μαρτίου 2017»
«8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345έως 347), διέπουν τις διαφορές που
αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31η
Μαρτίου 2017». Μέχρι τις 31-03-2017 του Ν.3886/2010 (Α΄173) περί «∆ικαστικής
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων,
κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία», όπως ισχύει
σήµερα (Ν. 4055/2012)».
28. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
29. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής µαταιώνεται η διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
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ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, άρθρο 105 παρ.4
του Ν.4412/2016.
31. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της αποδεκτής, µε
την κατακυρωτική απόφαση, προσφοράς του αναδόχου.
32. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ισχύουν τα καθοριζόµενα στα άρθρα 129-133 του
Ν. 4412/16, αναφορικά µε τους όρους εκτέλεσής της, της υπεργολαβίας, την δυνατότητα
τροποποίησης της κατά τη διάρκεια της και το δικαίωµα µονοµερούς λύσης αυτής.
33. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της και από αυτή δεν
απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη απαίτηση παροχής υπηρεσιών.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
34. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη –
µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που
κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση
προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4281/14, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους,
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, και προσκοµίζουν αυτήν εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδοθείσα από νοµίµως λειτουργούσα και
αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕ∆Ε, ή από Τράπεζα που λειτουργεί
νόµιµα στις χώρες - µέλη της Ε.Ε., ή στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα κράτη - µέλη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου,
συνοδευόµενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, από επίσηµη
µετάφρασή της στην ελληνική, σύµφωνα µε το άρθρο 454 του Κ.Πολ.∆ικ. και 53 του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Σε περίπτωση Ένωσης - Σύµπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να
καλύπτει την ευθύνη όλων των κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώµα
αυτής, αλληλεγγύως.
Στην περίπτωση αυτή µπορούν να υποβληθούν πάνω από µία (1) εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής υπέρ όλων των συµµετεχόντων στην Ένωση - Σύµπραξη, µε συνολικό ύψος το
ζητούµενο.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
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αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ των ειδών που θα προσφέρουν. Η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται: α) στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.
35. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16, ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η
κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf, Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Επιπλέον προσκοµίζουν
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και µε διάρκεια δεκαπέντε (15)
µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας που θα του κατακυρωθεί, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής και Καλής
Εκτέλεσης περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
µελών της Ένωσης.
Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία
στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και του υποδείγµατος του
Παραρτήµατος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου
και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της εγγύησης.
Επισηµαίνεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής η
αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής των συµµετεχόντων καθώς και της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
πριν την υπογραφή της σύµβασης.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
36. Η παράδοση των καυσίµων ( πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης 95+) για την
κίνηση των αυτοκινήτων των Νοσοκοµείων, θα γίνεται από δύο τουλάχιστον πρατήρια του
προµηθευτή τα οποία θα πρέπει να είναι σε περιοχή πλησίον των Νοσοκοµείων (να
αναφερθεί το πρατήριο στην τεχνική προσφορά του).
Τα λοιπά καύσιµα θα παραδίδονται απ ευθείας στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη µε
φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τα ενδιαφερόµενα για την
προµήθεια Νοσοκοµεία.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
37. Η παραλαβή της προµήθειας γίνεται από επιτροπές που θα καθοριστούν µε µέριµνα
των Νοσοκοµείων, µε την προσυπογραφή Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής αυτών από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή.
Η παράδοση των καυσίµων προκειµένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του
παραλήπτη (που η ελάχιστη ποσότητα θα είναι επτακόσια 700 λίτρα) θα γίνεται σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας, θα διενεργείται σε εργάσιµες ηµέρες και
εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ.).
Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων
ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των αναγκών,
θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες.
Να δέχεται τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλµένων κρατικών
οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
38. Τα Νοσοκοµεία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
– Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) διατηρούν το
δικαίωµα να ελέγχουν τις τιµές πωλήσεως των υπό προµήθεια προϊόντων καθ΄ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης.
Η πληρωµή θα γίνεται από τα Νοσοκοµεία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης) σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων τους.
Οι τιµές νοούνται σε Eυρώ χωρίς όρο αναπροσαρµογής, αναθεώρησης ή αυξοµείωσής
τους.
Τα
Νοσοκοµεία
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
και
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης) δεν αναλαµβάνουν υποχρέωση για τα µέτρα και αυξήσεις των πάσης
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση στην τιµή, την ποιότητα και στο χρόνο παραδόσεως των προϊόντων.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 206 έως
220 του Ν. 4412/16, αναφορικά µε τις διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (ανάλογα µε το είδος της προµήθειας).

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
39. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203
του Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
40. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
(άρθρο 204 του Ν. 4412/16).
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ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
41. Ισχύουν τα καθοριζόµενα του άρθρου 21 του Ν. 4412/16.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
42. Ισχύουν τα καθοριζόµενα του άρθρου 104 του Ν. 4412/16.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
43. Οι αναγραφόµενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’
εκτίµηση των αναγκών των Νοσοκοµείων, µε βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών
κατά τα προηγούµενα έτη. Τα Νοσοκοµεία δεν έχουν υποχρέωση να εξαντλήσουν τις
ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό της προµήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από
τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα διαµορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης & είτε
κατά την διάρκεια της τυχόν παράτασης αυτής.
44. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα από το Ν.4412/16.
45. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν αλλιώς προβλέπεται από
τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές, στα αντίστοιχα παραρτήµατα της
παρούσας.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

28

17PROC001596085 2017-06-27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες των
Νοσοκοµείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης).

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους κινητήρων Diesel.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από
την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355 / 2000 «Πετρέλαιο κίνησης,
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου».
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή
και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω
απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών
ουσιών ή ιχνηθέτου.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα
σύµφωνα µε την απόφαση 355 / 2000 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 1.1
Παράµετρος

Μονάδες

∆είκτης κετανίου

Όρια
Ελαχ.
46,0

Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

820

Σηµείο ανάφλεξης
Ανθρακούχο υπόλειµµα
(επί 10% υπολείµµατος
απόσταξης)
Τέφρα
Νερό
∆ιάβρωση χάλκινου
ελάσµατος
Αντοχή στην οξείδωση

oC

55
-

% m/m

Μέθοδοι
ελέγχου

Μεγ.
EN ISO 4264
EN ISO 3675
845
EN ISO 12185/1996
EN 22719
0,30 (α) EN ISO 10370

% m/m
mg/kg

Κλάση 1

0,01
200

g/m3

-

25

EN ISO 6245
Pr EN ISO 12937: 1996
EN ISO 2160
EN ISO 12205
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Αιωρούµενα σωµατίδια
Λιπαντικότητα,
διορθωµένη διάµετρος
φθοράς σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC
Ιξώδες στους 40 oC
Απόσταξη:
Απόσταγµα στους 250 oC
Απόσταγµα στους 350 oC
Απόσταγµα 95 % (v/v)
(β) oC

mg/kg

-

24

EN ISO 12662

µm

-

460

ISO 12156-1

mm2/s

2,00

4,50

EN ISO 3104

% (v/v)
% (v/v)

85
-

65
360

Pr EN ISO 3405: 1998
Pr EN ISO 3405: 1998
EN ISO 3405: 1988 (γ)

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 1.1 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που
το ευρισκόµενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το
ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη
βοήθεια της µεθόδου EN ISO 13759.
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαµβάνεται υπόψη το
όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση
του 0,30% m/m µεγ. ανθρακούχου υπολείµµατος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%,
50% και 90% (v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ).

ΒΕΝΖΙΝΗ
Αµόλυβδη βενζίνη
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Η
αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε
χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών
αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3
χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός της
κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στους κινητήρες.
Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του
προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου
του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχηµικά του
χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο προστίθεται στο
καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα
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εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών δοκιµών, τα δεδοµένα
ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιµοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή
καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των
στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό.
Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η
προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της
χρησιµοποιούµενης αιθανόλης ∆ε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται
σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D 1613/1991.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης, σύµφωνα
µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη,
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 2.1
Παράµετρος
Πυκνότητα στους 15 oC

Μονάδες
kg/m3

Όρια
Ελαχ.

Μεγ.

720

775

Μέθοδοι
ελέγχου
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN ISO 6246

Περιεχόµενα κοµιώδη
Mg/100ml
5
∆ιάβρωση χάλκινου
Κλάση 1
EN ISO 2160
ελάσµατος (3h στους 50o
C)
Αντοχή στην οξείδωση
Λεπτά
360
EN ISO 7536
Εµφάνιση
Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση
Επίσης, σηµειώνεται ότι όλες οι µέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2
περιλαµβάνουν δεδοµένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων, τα αποτελέσµατα
των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο EN ISO 4259: 1995.
Η δειγµατοληψία της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN
ISO 3170 ή EN ISO 3171.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες
εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από
την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως».
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή
και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω
απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
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Το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124,
όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, σε
ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο πετρελαίου.
Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη απόφαση. Η ένταση του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 έως
ASTM No 5.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης, πάντα
σύµφωνα µε την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 3.1
Όρια
Παράµετρος

Μονάδες

∆είκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 oC
Σηµείο ανάφλεξης
Ανθρακούχο υπόλειµµα (επί
10% υπολείµµατος
απόσταξης
Τέφρα
Νερό και υπόστηµα
∆ιάβρωση χάλκινου
ελάσµατος (α)

kg/m3

Μέθοδοι

Ελαχ.

Μεγ.

40

-

Να αναφέρεται

ελέγχου
EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

oC

55

-

% m/m

-

0,30

EN ISO 10370

% m/m
% v/v

-

0,02
0,10

EN ISO 6245
ASTM D1796

Κλάση 3

Περιεκτικότητα σε θείο

% m/m

Ιξώδες στους 40 oC
Απόσταξη: Απόσταγµα στους
350 oC
(α) ∆ιάρκεια : 3 ώρες

mm2/s
% (v/v/)

-

85

EN ISO 2160

6

EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
EN ISO 3104

-

Pr EN ISO 3405: 1998

0,20
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γ.Ν.Θ. « Γ. ΠΑΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥ»
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΩΤΑΤΗ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ΛΙΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑ
(λίτρα)
ΧΩΡΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΟΣ
€
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ
Βενζίνη
αµόλυβδη
(95)
Πετρέλαιο
κίνησης

73000

1,246

90.958,00

112.787,92

80000

1,032

82.560,00

102.374,40

ΣΥΝΟΛΟ
215.162,32
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Γ.Ν.Θ. « Γ. ΠΑΠΑΝΟΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης)
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ΛΙΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ
(λίτρα)
ΧΩΡΙΣ
∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙ∆ΟΣ €
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ
Βενζίνη
αµόλυβδη
(95)
Πετρέλαιο
κίνησης
Πετρέλαιο
θέρµανσης

15.000

1,246

18.690,00

23.175,60

1,032

20.640,00

25.593,60

0,799

119.850,00

148.614,00

20.000

150.000

ΣΥΝΟΛΟ
197.383,20
Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των αναγκών σε
κάθε Νοσοκοµείο. Οι ποσότητες οι αναφερόµενες στην κατάσταση των ειδών της παρούσης δεν είναι
δεσµευτικές για το Νοσοκοµείο.
Το κάθε 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προµηθευτής υποχρεούται µαζί µε την τεχνική προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις
της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι
υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων ειδών
και τεχνικών προδιαγραφών. Ο προµηθευτής θα πρέπει να απαντά µία προς µία και µε
την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β΄ της
διακήρυξης .

A/A
(Αύξων
αριθµός)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Της διακήρυξης)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

(Η απάντηση
του
προσφέροντα
σχετικά µε τη
συµφωνία ή
µη µε τις
τεχνικές
απαιτήσεις
της
διακήρυξης)

(Σαφής παραποµπή
στα επισυναπτόµενα
έγγραφα-εγχειρίδια,
προς τεκµηρίωση της
απάντησης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΈΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
(%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

……………………………………………

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα προµηθευτή)

*Σηµειώνεται ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόµιµα
διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης για τα είδη ( Βενζίνη αµόλυβδη 95
ΟΚΤ, Πετρελαίου Θέρµανσης και Πετρελαίου Κίνησης για αυτοκίνητα ), του
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ηµέρα
παράδοσης αυτών στον Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την …………………………….……… µεταξύ αφενός του
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ –
Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) (στο εξής καλούµενο
«νοσοκοµείο»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά 196 - Σταυρούπολη Τ.Κ. 564 30
ΑΦΜ 999294028 και ∆.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόµιµα για την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τ…ν
∆ιοικητή
αυτού,
κ...
……………………..………………., ως κατά το Νόµο εκπρόσωπό του και αφετέρου της
Εταιρείας µε την επωνυµία …………………..……………. και το διακριτικό τίτλο
……………. µε ΑΦΜ………………..….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής
καλούµενη
«ανάδοχος»)
που
εδρεύει
………………………..…
(οδός
………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη
υπογραφή της παρούσας από τον / την…………………..………………., κάτοικο
……………….……, οδός ……………, µε Α∆Τ …………….. και αφού έλαβαν υπόψη ότι
µε την παρούσα, το πρώτο συµβαλλόµενο «νοσοκοµείο» αναθέτει στη δεύτερη
συµβαλλόµενη εταιρεία ……………. και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια …………..,
όπως αυτή κατακυρώθηκε, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Άρθρο 1
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 για την Προµήθεια
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Η
προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό
µε τους όρους της ΑΡ.∆ΙΑΚ. …. και την υπ’αριθµ. …..απόφαση κατακύρωσης της
Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης είναι ενός (1) έτους, ήτοι από τις ….. έως τις ………,
µε δυνατότητα δεκάµηνης παράτασης κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου και µε τους αυτούς όρους και συµφωνίες.
Υπέρβαση του χρόνου της τµηµατικής παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και
η σύµβαση θα καταγγέλλεται µε όλες τις νόµιµες κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 3
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο
ποσό των …………… (………. €), πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά ποσό …………..
(……….€) το οποίο παραµένει σταθερό µέχρι την πλήρη εξόφληση του, µη υποκείµενο
οποιασδήποτε τιµαριθµικής ή συναλλαγµατικής αναθεώρησης τιµών. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του ποσοστού του Φ.Π.Α. θα ισχύουν οι εκάστοτε
διατάξεις.
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.
Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωµές από τον
Αγοραστή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά
από κάθε τµηµατική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εκτελεσθείσας
προµήθειας από το Νοσοκοµείο, µετά την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τις
υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύµατος και σε κάθε περίπτωση µετά τη θεώρηση του
εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
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.
Οι τιµές περιλαµβάνουν το κόστος παράδοσης, µεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος
που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαµβάνουν Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
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.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα
µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκοµείου.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε".
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.)
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόµιµες κρατήσεις,
όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
1) Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας 2% (άρθρο 3,Ν.3580/2007),επί του ποσού του
τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ
τρίτου.
2)Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,06% (άρθρο 375, παρ.7
Ν.4412/2016 ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής , καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
3)Φόρος 1% επί της καθαρής αξίας του Τιµολογίου, αφαιρουµένων των παραπάνω
κρατήσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο.
4) Υπέρ του ∆ηµοσίου κράτηση ύψους 0,02% , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύουν οι νόµιµες κρατήσεις, όπως
κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε
αριθµό …………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού …….. ευρώ (5%
της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο
προστιθέµενης αξίας), µε διάρκεια ισχύος, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο
υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών, ύστερα από την
έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα
µε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. 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.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα πού απορρέει απ’ αυτή, όπως ορίζει το άρθρο 203 παρ.1 του Ν.4412/2016.
β. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε το άρθρο 203 παρ.2 του
Ν.4412/2016, από την κατακύρωση ή από την σύµβαση, όταν:
- Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
γ. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, από την κατακύρωση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του
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αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρο 203 παρ.4 του
Ν.4412/2016.
δ. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, ο
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του
Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 7
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 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού ∆ικαίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/2016 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 προ της λήξης της ηµεροµηνίας εκτέλεσης της
σύµβασης, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 8
ΠΟΙΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ
Τα είδη που θα προµηθεύονται τα δύο Νοσοκοµεία ( Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» & το
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης),
µε βάση τις παραγγελίες τους και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις κατά
είδος ειδικότερα προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προµήθειας θα συσταθεί από
έκαστο Νοσοκοµείο που αφορά η παρούσα σύµβαση Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, οι οποίοι θα έχουν τη συνολική εποπτεία της πορείας της προµήθειας και των
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προµήθειας και είναι αρµόδια για την
έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων. Επιπλέον των παραλαβών, η
Επιτροπή µπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την
εξέλιξη των υπό προµήθεια υλικών κάθε φάσης.
Το Νοσοκοµείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών ή τη δαπάνη
της προµήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα
διαµορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης & της τυχόν παράτασης αυτής.

Άρθρο 9
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202
του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, άρθρο 201του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της
Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, ο «ανάδοχος» και το «νοσοκοµείο» καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου
συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά
αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά της Θεσσαλονίκης.

.
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η ΑΡ.∆ΙΑΚ. …….. του σχετικού διαγωνισµού και
η από αριθµ.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 ∆ηµοσίου
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.

Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο «ανάδοχος» δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του
διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και µε τα οποία
συµφωνεί.
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Ο «ανάδοχος» δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύµβαση, φέρει δε την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού
σκοπού. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους
τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και
ισχυρή.

Η παρούσα, αφού συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε,
υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συµβαλλοµένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΤ΄: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α)(πλήρη επωνυµία)........................,ΑΦΜ:......................(διεύθυνση) ............................…………
β)(πλήρη επωνυµία) ........................,ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .......................…………..
γ)(πλήρη επωνυµία)...............,ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .......................…………………..5
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ................................................6
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4
όπως υποσηµείωση 3.
5
Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.
2

6
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ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ..................................................7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα
µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε
το δικαίωµα να εκδίδουµε11.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

7

8
9

10
11

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ζ΄: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)(πλήρη

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

..................

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ………..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση /
1
2
3
4
5

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
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Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

6

...........................

της/του

(Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε ....….

ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της
σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε
το δικαίωµα να εκδίδουµε9.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

6

7
8

9

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες
ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ’ αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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