
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   ΑΔΑ:  

3
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  

Γραφείο Προμηθειών                                                                   Καστοριά, 9 Δεκεμβρίου 2015 

Πληροφορίες: Τολιάδου Μαρία  

ΤΗΛ.: 24673 50612, 50626 

FAX : 24673 50657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr & 

prom1@kastoriahospital.gr 

Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης  

Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. 7663/2015 

Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του, για ένα έτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λια-

νική τιμή πώλησης) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  11/1/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Πετρέλαιο Κίνησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV  09134100-8 Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  34.519,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λίτρα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμ-

φωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

ΜΕΧΡΙ 11/12/2015 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

1.2. Του Ν. 2238/1994, άρθρο 55 (παρακράτηση φόρου). 

1.3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συ-

ναφών Θεμάτων» 

1.4. Toυ Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλ-

λες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 

1.5. Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρ-

θρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 

118/2007 και του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά 

1.6. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ 

1.7. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές 

Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-

10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμό-

ζεται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005 

1.8. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα 

1.9. Του Ν. 4152/2013 άρθρο 1, παρ. Ζ14 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδη-

γία 2011/7 της 7
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-

μών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013) 

1.10. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα 

1.11. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 

1.12. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/ 18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτ-

ροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

1.13. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-7-2007). 

1.14. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) 

1.15. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

1.16. Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομε-

ίων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3918/2011 

1.17. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» 

1.18. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλ-

λες διατάξεις» 

1.19. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/ 20-04-2011) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό 

1.20. Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

1.21. Του Ν. 4052/2012 περί αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-

σης 
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1.22. Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΦΕΚ 237
 
Α/05.12.2012 

1.23. Του Ν. 4250/2014, άρθρο 3 

1.24. Του Ν. 4281/2014, άρθρο 157 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1. Την υπ΄ αριθ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 

του έτους 2014 

2.2. Την υπ΄ αριθ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση περί «Ορισ-

μού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Φ.Υ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγ-

κρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών» 

2.3. Την υπ΄αριθμ. 770/4-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΓΩΟΡΕΠ-ΡΗΜ) απόφαση του Διοικητή της 3
ης

 Υγει-

ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας με την οποία χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Νοσοκομείο 

Καστοριάς για τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικών και ανάθεσης υπηρεσιών από το 

ΠΠΥΥ 2014, μεταξύ αυτών και για τον εν λόγω κωδικό είδους 

2.4. Την υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων 

και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώ-

ρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»  

2.5. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που συγκρο-

τήθηκε με την αριθμ. 8512/7-10-2011 απόφαση του Διοικητή και έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 

83/09-12-2011 (θέμα 15
ο
) απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

2.6. Την υπ' αριθ. 117/M1/30-06-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καστοριάς περί έγκρισης διε-

νέργειας του παρόντος διαγωνισμού και του τεύχους διακήρυξης αυτού 

2.7. Την υπ΄αριθμ. 127/16-11-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Καστοριάς περί έγκρισης επαναπ-

ροκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου κίνησης, με τους ίδιους όρους 

της διακήρυξης, λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στην διαγωνιστική διαδικασία. 

 

 

 

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Νοσοκο-

μείου Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-

λότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φο-

ρά μέση λιανική τιμή πώλησης). 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 34.519,64 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2. Αναλυτική περιγραφή του ζητούμενου είδους και προσδιορισμός της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης,  γίνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.  

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, κ.λ.π.). 

4. Η δαπάνη για την προμήθεια του είδους του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 11-01-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11.00 π.μ., και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
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6. Οι προσφορές να αφορούν στο σύνολο του ζητούμενου είδους και γίνονται δεκτές το 

αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 8-1-

2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ.  

7. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του 

Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7
ο
 του παραρτήματος Β΄ (γενικοί όροι 

διακήρυξης διαγωνισμού). 

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί 

τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

10. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12
ο
 του 

παραρτήματος Β΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από 

τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

11. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δρασ-

τηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ 

αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμέ-

νης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  

1. Στις κάτωθι εφημερίδες (τελευταία δημοσίευση στις 11/12/2015): 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : 

 - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Β) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : 

      - ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ 

14. Περίληψη της διακήρυξης: 

έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

  α. Θεσσαλονίκης  

  β. Αθηνών 

2. Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς 

3. Εμπορικό Επιμελητήριο Κοζάνης 
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4. Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών 

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας 

15. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

16. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, με όλα τα παραρτήματα αυτής, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 

μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.kastoriahospital.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, για ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο δι-

αγωνισμό.  

17. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μετά την λήψη της διακήρυξης με δική 

τους ευθύνη, μπορούν να ενημερώνουν με τα στοιχεία τους (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. 

Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να 

καταστεί δυνατή η ενημέρωσή τους σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων της διακήρυξης. 

 

 

Ο Διοικητής α.α. 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7663/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

1. Πετρέλαιο Κίνησης 
Εκτιμώμενη ποσότητα  

24.500 lt 
34.519,64  

 

Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύου-

σες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 

Η εκτιμώμενη ποσότητα του ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτική και προέκυψε από την τιμή διά-

θεσης του πετρελαίου κίνησης που ίσχυε κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του ΠΠΥΥ 

2014.  

Συνεπώς η τελική ποσότητα της σύμβασης που θα προκύψει από τον εν λόγω διαγωνισμό, θα 

εξαρτηθεί και θα διαμορφωθεί από την τρέχουσα ισχύουσα τιμή του πετρελαίου κίνησης ανά 

λίτρο στη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης αυτής (της σύμβασης). 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7663/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1o 

Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δρασ-

τηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 

και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική 

επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρου-

σίαση αυτής. 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαι-

ολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 

14
ο
 του παρόντος παραρτήματος.  

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδι-

κα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή γ) για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην 

παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄, 

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, προσδιορίζοντάς το σαφώς, κατά τόπο και ει-

δική αρμοδιότητα, εφόσον υπάρχει (π.χ. Επιμελητήριο Καστοριάς κ.ο.κ.) και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολο-

γητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται στο Νο-

σοκομείο από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς 

λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αυτή αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, 

με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) 

ή με αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό 
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έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέ-

πει να περιέρχεται στο Νοσοκομείο έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας.  

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να αναλαμβάνεται η 

υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με 

την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α
  
παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα 

ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται ότι: i) 

δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισ-

μού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δη-

λώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ ε-

φαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρ-

θρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). Η μη εκπλήρωση της προϋπόθεσης υπό στοιχ. i ανταποδεικνύε-

ται από την αναθέτουσα Aρχή ή άλλο υποψήφιο με σχετική αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρ-

χής ή απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή με ένδικα 

μέσα.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι 

δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει απο-

κλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπ-

τυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δη-

μόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 

αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφω-

να με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλή-

ρως και ανεπιφύλακτα. Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπό στοιχ. i, ii και iii ανταποδεικνύε-

ται από την αναθέτουσα Αρχή ή άλλο υποψήφιο με σχετική αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρ-

χής ή απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή με ένδικα 

μέσα.  

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 

14
ο
 του παρόντος παραρτήματος. Εφόσον επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για τμήματα της ζη-

τούμενης ποσότητας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη και καθορίζεται στη διακήρυξη η αν-

τίστοιχη επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη, η εγγυητική επιστολή μπορεί να αφορά μόνον τα 

τμήματα ή τα είδη για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που 

αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β΄. 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που 

αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.δ. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέ-

ρω, υπό στοιχ. Α.1.ε΄, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα.  

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέ-

ρω, υπό στοιχ. Α.1.στ΄, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα. 

3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Όλα τα ανωτέρω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται 

ότι:  

i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρό-

σωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο 

και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Εταιρίας.  
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ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορο-

ύν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του προέδρου και του διευθύ-

νοντος συμβούλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτούς.  

β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 

τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισ-

χύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, 

μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικη-

τική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 

σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε 

όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανα-

κοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον 

οικείο Μ.Α.Ε. 

iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δι-

καστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομι-

κό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγ-

γράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, 

η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις 

μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διο-

ικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού 

οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όρ-

γανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και  

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οπο-

ία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού.  

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 

και A.3. Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφον-

ται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρ-

ξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου.  

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην έ-

νωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 

των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 

αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έ-

ναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζη-

τούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσ-

ταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβο-

λαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχ-

ρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

7. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαι-

ολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υπο-

βολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Β. Χωριστό σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
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Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 

118/2007 που ζητούνται από τη διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κα-

τά περίπτωση, και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις οικείες θέσεις των άρθρων 3
ου

 και 5
ου

 

του παρόντος παραρτήματος, καθώς και των παραρτημάτων Γ΄ και Δ΄. 

Γ.  Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ανα-

φέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3
ου

 και 6
ου

 του παρόντος παραρτήματος. 

1.2.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υπο-

βάλει,  σε σφραγισμένο φάκελο,  τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσ-

φραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλη-

τη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

i. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοι-

νής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονο-

μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδη-

γίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίη-

σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρασ-

τηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Ο-

δηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Παράβαση διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικών με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας 

iii. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογι-

κές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχο-

λούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργο-

δότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 

οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην ε-
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πιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της ε-

πιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθε-

υτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυ-

τή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-

σης.  

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκ-

λητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό 

στοιχ. Α.1.α΄.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάσ-

τασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) 

του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου 

άρθρου. 

Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, 

προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θε-

ωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοι-

κητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η 

επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφα-

λισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιη-

τικά της παρούσας παραγράφου. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές ορ-

γανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγ-

ραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους αλλοδαπούς, αν-

τίστοιχα.  

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισ-

μό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα 

αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία, τα εξής:  

i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης 

κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφα-

λισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρη-

σης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομι-

κό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δι-

καστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 

αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους εί-

ναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.  

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
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υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομο-

θετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπ-

τώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμε-

τάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό 

στοιχ. Α.1.α΄.  

δ. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδι-

κασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, i) όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από 

την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., καθώς και από το αρμόδιο τμή-

μα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, και ii) όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκα-

θάριση.  

ε. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

4. Οι Συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήμα-

τα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικε-

ύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστο-

ιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 

ή την κοινοπραξία.  

6. Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ.  Α.1.δ΄ και Α.2.γ΄, επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες 

δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του 

Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω 

Παράρτημα.  

7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ-

γραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αν-

τικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν 

στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οπο-

ία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκρι-

μένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατη-

γορίες υποψηφίων. 

8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον απο-

κλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 
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2 του Π.Δ. 118/2007. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με ανα-

ληθές ή ανακριβές περιεχόμενο 

8. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ. γίνονται δεκτά μόνο 

εφόσον κατατεθούν πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών. 

 

Άρθρο 2o 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

2.1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

2.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης του έργου. 

2.3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της έ-

νωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιο-

λόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομεί-

ου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 3o 

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv εμπροθέσμως την 

πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακή-

ρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 

και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  

3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 

καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία 

και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3.3. Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και 

μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

3.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

3.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

3.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

3.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

3.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

3.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από 

τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

3.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

3.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετο-

χής στο διαγωνισμό. 
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3.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή 

εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και θα περιέχει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής στοιχεία: 

 Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στο έντυπο τεχνικής προσφοράς, που συνοδεύει τη δια-

κήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του (προσφερόμενο είδος, τεχνι-

κά χαρακτηριστικά). Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών.  

 Φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο νομίμως, της άδειας νόμιμα κυκλοφορούντος Βυτιοφόρου αυτοκι-

νήτου μεταφοράς και διανομής Υγρών Καυσίμων, που θα είναι εφοδιασμένο με λιτρομετρητή- 

αεροδιαχωριστή 

 Φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο νομίμως, της άδειας λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 

 Κατάσταση με τους τόπους, στους οποίους ο προμηθευτής έχει πρατήρια ή πράκτορες ή αντιπ-

ροσώπους και ειδικότερα στην πόλη της Καστοριάς.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνεται: α) η επάρκεια των καυσίμων-

καλή εκτέλεση της προμήθειας, β) ότι η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι 

αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων, γ) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύμβασης και τους 

αποδέχεται πλήρως. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανί-

ζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

3.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 

τοποθετείται σε δύο αντίγραφα, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που συνοδεύει τη διακήρυξη στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του (προσφερόμενο είδος, ποσοστό έκπτωσης, 

αναλογούν ΦΠΑ). Το ποσοστό έκπτωσης κατ’ είδος θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφο-

ρών. 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένη ως εξής: 

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα δια-

μορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών.  

2. Στην προσφορά θα προβλέπονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, 

τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα 

υποδειχθούν στον προμηθευτή. 

3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό 

προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα. 

4. Οι τιμές (ποσοστό έκπτωσης) της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς 

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει 

των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

 

3.6. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των 

δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς 

τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

3.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 

αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης 

των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
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3.9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. 

α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 

δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους.  

3.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγω-

νιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την 

ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβά-

νονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

3.11. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό 

των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβα-

τους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς 

(άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 

3.12. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

3.13. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρα-

κτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρα-

κτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Το Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέ-

ροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, 

τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

3.14. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

Άρθρο 4ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

4.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ανα-

θέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου πα-

ράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκ-

τός 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 παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτά-

του ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του δι-

αγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

4.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 

διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων 

οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι 
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προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

Άρθρο 5o 

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

5.1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

5.2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερo-

μηvία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

5.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

5.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές 

πρoσφoρές κατά φύλλο. Απoσφραγίζovται επίσης και μovoγράφovται από την Επιτροπή οι 

φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv που κρίθηκαν θετικά κατά την τεχνική αξιολόγηση. 

5.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

5.5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

5.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-

βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

5.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της 

ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να πα-

ρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 

και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα 

δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

5.8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

Άρθρο 6o 

Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού 

6.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή 

πώλησης για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.   

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 

6.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

6.3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.4. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος είναι μειοδότης, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή (εφόσον 
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ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ού-

τω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

6.5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς 

τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 

η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητη-

θεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, 

καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ 

του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονο-

μικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.του Π.Δ. 118/2007. 

 

Άρθρο 7o 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

7.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

7.1.1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα κάθε ζητούμενου είδους ή για 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) 

για μεγαλύτερη ποσότητα, το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια ειδών 

και β) για μικρότερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

7.1.2. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι 

διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 

είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

7.1.3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 

περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

 

7.2. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα 

αvακoιvωθεί εγγράφως στον αvακηρυχθέvτα προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 

παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 9.4, 

με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

7.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο 

προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα 

πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παρά-

δοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

7.4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για 

την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, 

λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία 

υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη 
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της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή 

δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου. 

 

Άρθρο 8o 

Κατάρτιση της σύμβασης 

8.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προη-

γούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο 

σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (παράρτημα Ε΄). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο 

κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός 

στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνι-

σμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην δια-

κήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του προμηθευτή.  

8.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή πα-

ραδρομών.  

8.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήποτε όμως 

αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

8.4.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

8.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

8.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που αντιστοιχεί στον καθορισμένο προϋπολογισμό ανά 

ζητούμενο είδος ή εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος 

που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

8.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

8.5.3.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

8.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

 

Άρθρο 9o 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
9.1. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. 

 

Άρθρο 10
ο
  

Παράδοση – Παραλαβή 

10.1. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραληπτριών 

υπηρεσιών, ήτοι Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης 

Νοσοκομείου Καστοριάς, κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας των υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα 

και δαπάνες του προμηθευτή αναδόχου. Για το πετρέλαιο κίνησης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

10.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει πάντα στην επιχείρηση του τα απαραίτητα κα-

ύσιμα. Σε περίπτωση έλλειψης, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας 

τους από το ελεύθερο εμπόριο, επιβάλλοντας στον προμηθευτή την πιθανή διαφορά της τιμής. 

10.3. Η παράδοση των επιμέρους ειδών καυσίμων γίνεται ως εξής:  
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- Πετρέλαιο Κίνησης: παραδίδεται μόνο στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ 

στο. Άργος Ορεστικό, καθώς και από την έδρα της επιχείρησης σε μέρος των οχημάτων (όχι ασθε-

νοφόρων)  

Σε περίπτωση που πρόκειται για μη εργάσιμη μέρα και ώρα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, 

αφού ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, να προσέλθει στη επιχείρησή του για παράδοση καυσίμων. Ο 

όρος αυτός τίθεται δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 

Καστοριάς είναι δυνατόν να κινούνται και εκτός ωραρίου εργασίας των πρατηρίων, ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. 

10.4. Κάθε προμηθευτής κατά την ημέρα της προμήθειας θα εκδίδει σχετικό Δελτίο Αποστολής, το 

οποίο θα παραδίδει στον υπεύθυνο της κάθε προμήθειας. Ειδικά όσον αφορά τη βενζίνη ο προμηθευ-

τής θα εκδίδει τιμολόγιο το οποίο θα αναγράφει, τον αριθμό πινακίδων του οχήματος που ανεφοδι-

άστηκε, το όνομα του οδηγού, καθώς και τη χιλιομετρική ένδειξη του οχήματος κατά την ώρα του 

ανεφοδιασμού.  

10.5. Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή με βάση τις 

νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11o 

Πληρωμή 

11.1.΄Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρ-

θρο 35 του Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/07) και στο άρθρο 18 του Ν.2469/97, καθώς και του Ν. 4152/2013.  

11.2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού προηγηθεί 

θεώρηση από το τμήμα Εμπορίου Ν. Καστοριάς, για την κανονικότητα των τιμών. Στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες με την παράδοση του τιμολογίου στο τέλος του μήνα η παραλαβούσα Υπηρεσία δια-

πιστώνει ότι η τιμή πώλησης ανά λίτρο είναι ανώτερη από την μέση ισοσταθμισμένη τιμή, θα εξοφ-

λεί το τιμολόγιο με το γινόμενο της μέσης ισοσταθμισμένης τιμής επί των λίτρων κατανάλωσης. Η 

τιμή πώλησης για την Υπηρεσία θα καθορίζεται ως πηλίκο της συνολικής τιμής του τιμολογίου 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.) δια των λίτρων κατανάλωσης. 

11.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου του προμηθευτή. 

11.4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

(Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς) εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 

αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4152/2013, καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι 

η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

11.5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 

11.6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 

11.6.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:  

i. Υπέρ ψυχικής υγείας Ν. 3580/2007       2% 

ii. Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων     

 (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ.3, άρθρο 4, Ν. 4013/2011)  1‰ 

11.6.2. Επί του ποσού της δεύτερης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 

τέλους χαρτοσήμου. 
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11.7. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως 

κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

11.8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11.9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο 12o 

Εγγυήσεις 

12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvo-

δεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ε-

νώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρε-

ώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 

12.2. Εγγύηση Συμμετοχής 

12.2.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.: 

 

- Πετρέλαιο Κίνησης 691,00 € 

12.2.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της 

ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως 

συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

12.2.3. 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 και β) στον 

μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης. 

12.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

12.3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υπoχρεωμέvoς vα 

καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του έργου που 

κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, χωρίς το Φ.Π.Α.  

12.3.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες 

από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου.  

12.3.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παράδοση του έργου, την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 

των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Με την παραλαβή κάθε ενδιάμεσης Φάσης ή Παραδοτέου, η προηγούμενη Εγγυητική Επισ-

τολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου μπορεί να αντικαθίσταται με νέα που να αντιστοιχεί στην 

εναπομένουσα συμβατική αξία του Έργου ή να αποδεσμεύεται κατά το μέρος της εκτελεσθε-

ίσας σύμβασης. 

12.4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

12.5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του 

Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι: 
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12.5.1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 

και 4 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την 

απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου. 

12.5.2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία 

των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται 

προσήκουσες. 

12.6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του 

παραρτήματος Δ΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων 

εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 

υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  

 

 

 

 

Άρθρο 13o 

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 

13.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσο-

κομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ. 

13.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν παρέδωσε το είδος που του παραγγέλθηκε 

μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

13.3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από  την ανάθεση, εφόσον: 

13.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή παραδόθηκε το έργο με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. 

13.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

13.4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-

λονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισ-

χύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά (Π.Δ. 394/96), οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά πε-

ρίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους συμμε-

τέχοντες στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Υπηρεσίας ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, κα-

ταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπ-

τωση που δεν πραγματοποιείται νέα ανάθεση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπ-

τωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρί-

ση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο ή μέρος των αναθέσεων των 

φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε πε-

ρίπτωση επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμε-

νο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

δ) Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσο με το 10% της αξίας της σύμβασης για την οποία κηρύχ-

θηκε έκπτωτος. 

13.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o 

ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την 

μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  
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Άρθρο 14o 

Διοικητικές προσφυγές 

14.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέ-

πεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα 

οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρ-

θρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 

14.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργαvo 

του Νοσοκομείου, ως εξής: 

14.2.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

14.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από 

γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό 

κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 

της υποβολής της. 

14.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση 

της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

14.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 

προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω 

τριημέρου προθεσμίας. 

14.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, 

δεν γίνονται δεκτές. 

14.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 16.1 και 

16.2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό 

(0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβο-
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λο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα 

από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπρο-

σαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005). 

14.5.  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινο-

ποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φρovτίδα τους. 

14.6. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νο-

μιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει 

τo Δ.Σ. του νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιου συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω 

απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή. 

14.7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Άρθρο 15o 

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

15.1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ 

απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  

15.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο 

Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

15.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 16o 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

16.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά την εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβα-

τικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανε-

ξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο 

ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου 

με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικ-

τικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν 

εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανά-

δοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει 

τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

 

Άρθρo 17ο 

Λοιπές διατάξεις  

17.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή 

να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

17.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7663/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τεχνική Προσφορά  

Σύμφωνα με την 7663/2015 διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύ-

νης αυτού, προσφέρω τα κάτωθι είδη: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝOY ΕΙΔΟΥΣ 

1. Πετρέλαιο Κίνησης  

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ  …../…../2016 

Ο Προσφέρων 

 

 

Καταγράφεται το είδος για το οποίο ο συμμετέχων στο διαγωνισμό καταθέτει προσφορά και περιγ-

ράφεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) οι οποίες  

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κρά-

τους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 

Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προσφέροντα και  περιλαμβάνεται στον φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς εις διπλούν. 

 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επίσης να περιέχονται: 

 Φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο νομίμως, της άδειας νόμιμα κυκλοφορούντος Βυτιοφόρου αυτοκι-

νήτου μεταφοράς και διανομής Υγρών Καυσίμων, που θα είναι εφοδιασμένο με λιτρομετρητή- 

αεροδιαχωριστή 

 Φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο νομίμως, της άδειας λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 

 Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών: οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για 

το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για μέρος αυτών 

 Κατάσταση με τους τόπους, στους οποίους ο προμηθευτής έχει πρατήρια ή πράκτορες ή αντιπ-

ροσώπους και ειδικότερα στην πόλη της Καστοριάς.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνεται: α) η επάρκεια των καυσίμων-

καλή εκτέλεση της προμήθειας, β) ότι η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι 

αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων, γ) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύμβασης και τους 

αποδέχεται πλήρως. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανί-

ζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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Οικονομική Προσφορά 

Σύμφωνα με την 7663/2015 διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύ-

νης του, προσφέρω κατ' είδος: 

 

Α

/

Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 

 

Ποσοστό έκπτωσης επί 

της εκάστοτε διαμορ-

φούμενης μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης (α-

ριθμητικώς) 

Ποσοστό έκπτωσης 

επί της εκάστοτε δι-

αμορφούμενης μέσης 

τιμής λιανικής πώ-

λησης (ολογράφως) 

Ποσοστό ΦΠΑ στο 

οποίο υπόκειται το 

είδος 

1. Πετρέλαιο Κίνησης   

 

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../2016 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προσφέροντα και  περιλαμβάνεται στον φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς εις διπλούν. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7663/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθο-

ύν από τους προμηθευτές. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 

 

                   Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 

 

Προς το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  

για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραι-

τούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. 

για την Εταιρία ………………………………………………………….. οδός 

………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) 

…………………………...  και 2) …………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλ-

ληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προ-

μηθευτών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επα-

νάληψή του, για την ανάδειξη ανάδοχου………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. 

………………... διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή 

της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύ-

ρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδή-

ποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή μη της 

απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο-

σήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσω-

πα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός 

…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, 

σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2015 διακήρυξης του Γ.Ν. Κασ-

τοριάς») και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλα-

δή για ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 

της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκ-

ληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυά-

ται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβη-

τήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώ-

σει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξε-

περνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτό-

σημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.     

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσω-

πα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7663/2015) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο     Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης του  
 

Στην Καστοριά σήμερα ………………………….. 20…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Α.Φ.Μ…………., Δ.Ο.Υ. Καστοριάς), όπως εκπρο-

σωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 

…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής 

χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και  

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως, της ένωσης των εταιριών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… 

………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογ-

ραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Προμηθευτής»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την αριθμ. ……………… Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Υγρών 

Καυσίμων  

2) Την αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε 

στην ανωτέρω εταιρία μέρος των ειδών του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα είδη που αναφέ-

ρονται παρακάτω 

3) Την με αριθμ .πρωτ. ……………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τον α/α …. του βιβλί-

ου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (ΑΔΑ : ……………….) με τα οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη 

πίστωσης στον προϋπολογισμό 2015 του Νοσοκομείου του ποσού των ………€ για την εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, για διάστημα από……….. έως την…………. 

4) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/07 και του Π.Δ. 60/07 

 

 Το Νοσοκομείο αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω 

προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα είδη που αναλαμβάνει ο προμηθευτής είναι: 

 

Είδος Ποσότητα 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

Ποσοστό έκπτωσης  

επί της μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης 

Πετρέλαιο κίνησης     

Η κανονικότητα της μέσης τιμής επί τοις οποίας υπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης και η διαμόρ-

φωση της τελικής τιμής πώλησης, ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερεια-

κής Ενότητας Καστοριάς. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

Ποιότητα 

Η ποιότητα των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων θα είναι αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
1. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παράδοση – Παραλαβή 
1. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των παραληπτριών υ-

πηρεσιών (Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Νο-

σοκομείου Καστοριάς, κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας των υπηρεσιών, με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνες του προμηθευτή αναδόχου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα ειδοποιείται ο προ-

μηθευτής τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

2. Ο προμηθευτής κάθε επιμέρους είδους που ζητείται από την διακήρυξη, είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει πάντα στην επιχείρηση του τα απαραίτητα καύσιμα. Σε περίπτωση έλλειψης, το Γενικό Νο-

σοκομείο Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας τους από το ελεύθερο εμπόριο, επιβάλλοντας 

στον προμηθευτή την πιθανή διαφορά της τιμής. 

3. Η παράδοση των επιμέρους ειδών καυσίμων γίνεται ως εξής:  

- Πετρέλαιο Κίνησης: παραδίδεται μόνο στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου  

Σε περίπτωση που πρόκειται για μη εργάσιμη μέρα και ώρα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, 

αφού ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, να προσέλθει στη επιχείρησή του για παράδοση καυσίμων. Ο 

όρος αυτός τίθεται δεδομένου ότι τα εν λόγου οχήματα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 

Καστοριάς είναι δυνατόν να κινούνται και εκτός ωραρίου εργασίας των πρατηρίων, ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. 

4. Ο προμηθευτής κατά την ημέρα της προμήθειας θα εκδίδει σχετικό Δελτίο Αποστολής, το οποίο 

θα παραδίδει στον υπεύθυνο της κάθε προμήθειας. Ειδικά όσον αφορά τη βενζίνη ο προμηθευτής θα 

εκδίδει τιμολόγιο το οποίο θα αναγράφει, τον αριθμό πινακίδων του οχήματος που ανεφοδιάστηκε, 

το όνομα του οδηγού, καθώς και τη χιλιομετρική ένδειξη του οχήματος κατά την ώρα του ανεφοδι-

ασμού.  

5. Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών (εκτός της βενζίνης) θα γίνεται από αρμόδια επιτ-

ροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 5o 

Πληρωμή 

1.΄Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

35 του Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/07) και στο άρθρο 18 του Ν.2469/97, καθώς και άρθρο 1, παρ. Ζ14 « Προ-

σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 7
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπο-

λέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013). 

2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού προηγηθεί 

θεώρηση από το τμήμα Εμπορίου Ν. Καστοριάς, για την κανονικότητα των τιμών. Στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες με την παράδοση του τιμολογίου στο τέλος του μήνα η παραλαβούσα Υπηρεσία δια-

πιστώνει ότι η τιμή πώλησης ανά λίτρο είναι ανώτερη από την μέση ισοσταθμισμένη τιμή, θα εξοφ-

λεί το τιμολόγιο με το γινόμενο της μέσης ισοσταθμισμένης τιμής επί των λίτρων κατανάλωσης. Η 

τιμή πώλησης για την Υπηρεσία θα καθορίζεται ως πηλίκο της συνολικής τιμής του τιμολογίου 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.) δια των λίτρων κατανάλωσης. 

3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου του προμηθευτή. 
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4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (Γενικό 

Νοσοκομείο Καστοριάς) εξήντα (60 ) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, 

η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής. 

5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος  

καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή 

των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

6.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:  

i. Υπέρ ψυχικής υγείας Ν. 3580/2007       2% 

ii. Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων     

 (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ.3, άρθρο 4, Ν. 4013/2011)  1‰ 

6.2. Επί του ποσού της δεύτερης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 

τέλους χαρτοσήμου. 

7. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε 

φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή 

1. Ο προμηθευτής εφόσον δεν παρέδωσε το είδος που του παραγγέλθηκε μέσα στov συμβατικό 

χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του 

αρμόδιου oργάvoυ. 

2. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από  την ανάθεση, εφόσον: 

2.1. Το έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου ή της παραλήπτριας κατά περίπτωση 

υπηρεσίας. 

2.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-

λονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισ-

χύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά (Π.Δ. 394/96), οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους συμμε-

τέχοντες στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Υπηρεσίας ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, κα-

ταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην πε-
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ρίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα ανάθεση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην πε-

ρίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των αναθέσεων 

των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε 

περίπτωση επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμε-

νο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσο με το 10% της αξίας της σύμβασης για την οποία κη-

ρύχθηκε έκπτωτος. 

4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o 

προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από 

την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, ε-

φόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά την εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβα-

τικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανε-

ξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο 

ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου 

χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με 

αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομεί-

ου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν 

ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισα-

γάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λοιποί Όροι 

 

 Ως προς τα λοιπά θέματα προμήθειας υγρών καυσίμων ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, 

καθώς και οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογρά-

φεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο προμηθευ-

τής. 
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