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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ.
Α΄145/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
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2. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
Κ.Π.Δ.)».
3. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ Α΄199/1999), άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
5. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και
λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει σήμερα.
6. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
7. Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄25/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
8. Του

Ν.

3580/2007

(ΦΕΚ

Α΄

134/18-6-2007)

«Προμήθειες

Φορέων

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
9. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29–6–2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.
11. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
12. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄128/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27 παρ. 11.
13. Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3-8-2010) τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2
«Αναβάθμιση

του

Εθνικού

Συστήματος

Υγείας

και

λοιπές

διατάξεις
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
14. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης

μεταξύ

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
2. Τις αποφάσεις:

1. Την με αριθμ.Υ4α/οικ 84627/ΦΕΚ 1681/Β/28-07-2011 με θέμα : «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους»
2. Το με αρ.πρωτ. 92473/16-08-2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.Υ.Κ.Α με
θέμα : «Ενέργειες διασύνδεσης υποστηριζόμενων τμημάτων Νοσοκομείων ΕΣΥ»
3. Τις με αριθμ. 11103, 11104,11105/05-09-2011 αποφάσεις του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ
Κρήτης με θέμα «Λειτουργική διασύνδεση Νοσοκομείων»
4.

Την με αριθμ.πρωτ.9849/25-01-2012 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας, περί «Οικονομικής διαχείρισης ενοποιημένων μονάδων υγείας»

5.

Την υπ’ αριθμ. 476/26-9-2014 απόφαση Δ.Σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.
691ΕΗΔ/29-10-2014 όμοια.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου

Λασιθίου και ειδικότερα της Οργανικής Μονάδας Έδρας και της Αποκεντρωμένης
Οργανικής Μονάδας Σητείας και του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων, του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας, του Ψυχαργώς, με κριτήριο κατακύρωσης την Χ.Τ ( μεγαλύτερο
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ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης
του.)
Προϋπολογισμού : 45.000,00 €

συμπ/νου ΦΠΑ για ποσότητες όπως αναφέρονται

αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα.
Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για κάθε υγειονομική μονάδα περιγράφεται ως εξής:
Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου: 38.936,19€ συμ/νου ΦΠΑ
Υγειονομική Μονάδα Σητείας: 6.063,81€ συμ/νου ΦΠΑ
Τα προς προμήθεια πετρελαιοειδή θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές πού
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών , του Υπουργείου
Ανάπτυξης και από Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ
ΚΝΩΣΣΟΥ 4
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφείο Προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

19-12-2014

Παρασκευή

11.00 π.μ

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 18-122014 και ώρα 14:30 μ.μ, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
3.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Β) Συνεταιρισμοί.
Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

4. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα και
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής:

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

4.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

4.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1

4.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2

4.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

4.8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης στο μεν ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο στη δε επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας βαρύνουν αυτήν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
(09000000-3) Καύσιμα(09100000-0)
(Αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)
09000000-3, 09100000-0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Ως Παράρτημα Ε΄ Διακήρυξης)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ (Ως Παράρτημα Ε ΄Διακήρυξης)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ - (Κ.A.Ε– ΦΟΡΕΑ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ )
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΙΜΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οργανική Μονάδα Έδρας και Αποκεντρωμένη Υγειονομική Μονάδα
Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, του Κέντρου Υγείας
Τζερμιάδων, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, του Ψυχαργώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00 €
Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου: 38.936,19€ συμ/νου ΦΠΑ
Υγειονομική Μονάδα Σητείας: 6.063,81€ συμ/νου ΦΠΑ
ΚΑΕ 1611
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των
Υγειονομικών Μονάδων Νοσοκομείου και του ΚΥ ,στις αποθήκες τους ,με
ευθύνη , μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Ειδικότερα όταν πρόκειται
για προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων η παράδοση θα γίνεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας.
Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά με ευθύνη και μέριμνα του
Προμηθευτή ,κατά τις εργάσιμες ώρες στις αποθήκες των παραληπτών ,
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες περίπου από
την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Δελτίο Αποστολής με πλήρη περιγραφή του είδους.
2. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Ιδρύματος .
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή σε δύο αντίγραφα , θεωρημένο για το
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κανονικό της τιμής από την Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εμπορίου.
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ν. 2198/94 ΑΡΘΡΟ 24

Προϋπολογισμοί

Οργανικής Μονάδας Έδρας και Αποκεντρωμένης Υγειονομικής
Μονάδας Σητείας Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, του Κέντρου
Υγείας Τζερμιάδων, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, του Ψυχαργώς
Κατά τη πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθ. 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε
δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.
1.2.2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ,
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα
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1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1-Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
πρωτότυπα και αντίγραφα (με αρίθμηση σύμφωνα με την διακήρυξη )
1.5.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε
χωριστό

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της
προσφοράς ,

πλην

της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων

(PROSPECTUS φωτογραφιών , τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου,
με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 1619, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.)
1.5.1 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπα και αντίγραφα) επί ποινή απορρίψεως
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη ) « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.5.2- Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
1.5.3. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡAΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.5.4.- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.5.5.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα , το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
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σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σ΄
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
1.5.6 . 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 έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
να αποκρούσει ,ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Στους
διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις
της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς , επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία , είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου.
Από τις διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται , σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
1.5.7. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς , συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.5.8. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει
να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην
Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
1.5.9. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται

με απόδειξη, με την απαραίτητη, όπως προϋπόθεση ότι αυτές θα

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του
Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος , επιτρέπεται η
αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση , όμως , ότι τούτο
θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
1.5.10. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενε προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
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1.5.11. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια
του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται
στην Υπηρεσία , με οποιοδήποτε τρόπο , εκπρόθεσμα.
1.5.12. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
1.5.13.

Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή

Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
1.5.14. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν
1.6 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού .
1.6.1.-Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι δικαιολογητικών
συμμετοχής, και τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο .
1.6.2. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου
να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.
1.6.3. – Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν

προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν,

συντάσσεται το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
υπογράφεται και διαβιβάζεται στο Δ.Σ του Νοσοκομείου για έγκριση .
Μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ του νοσοκομείου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής ενημερώνονται οι συμμετέχουσες εταιρείες για τα αποτελέσματα.
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1.6.4. - Στην συνέχεια αξιολογούνται από την επιτροπή ,οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών
που έλαβαν μέρος στον δ/σμό και κρίθηκαν εντάξει στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής ,συντάσσεται το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών υπογράφεται και
διαβιβάζεται στο Δ.Σ του νοσοκομείου για έγκριση .
1.6.5. - Μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ του νοσοκομείου για την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών συμμετοχής ενημερώνονται οι συμμετέχουσες εταιρείες για τα αποτελέσματα.
1.6.6. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
σε αυτούς που είναι εντός τεχνικής αξιολόγησης στον δ/σμό με σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί ταχυδρομικώς η με ΦΑΞ.
1.6.7. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση και έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται.
Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και να επιταχυνθεί η διαδικασία, η αποσφράγιση των
προσφορών, δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση
σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνική αξιολόγηση, οικονομική
αξιολόγηση). Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή μπορεί να συντάξει ένα πρακτικό.

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ) :
- Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά των
άρθρων 5 και 6, του Π.Δ 118/2007. όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.7.1. Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προιόντων από την αρμόδια
Υπηρεσία
1.7.2- Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία :
-Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο
συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
Α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της
περίπτωσης 1 του εδαφίου α παρ. 2 άρθρο 6 του Π.Δ 118/07 (παραγράφου 1 του άρθρου 43
του Π.Δ. 60/2007) ,δηλαδή :
-- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλ.
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 Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων .
-- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
--

Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα την υποβάλλουν:
----Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε & Ε.Π.Ε .
----Ο πρόεδρος του Δ.Σ και ο διευθύνων σύμβουλος, όταν είναι Α.Ε.
----Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
----Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει
ο πρόεδρος του.
---Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία η υπεύθυνη
δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει σ΄αυτήν.
Β) Δεν τελούν σε κάποια από τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδαφίου
α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ 118/07 δηλαδή : Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
(Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη

κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη

διαδικασία.)
Γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Δ) Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμα τους
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.
(Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης

τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4 του εδαφίου α της παρ. 2 και την
περ. 3 του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07.)
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Ε) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.2 το εδ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. Δηλαδή:
Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.

2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101) ,όπως εκάστοτε ισχύει , ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες
καταστάσεις .(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
ΣΤ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
1.7.3. Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
1.7.4 Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος εφόσον απαιτείται
1.7.5 Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται
η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα

κάθε

συμμετέχοντος,

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών
του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κατ' αρχήν, όλα τα
προϊόντα χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μια αγορά κράτους-μέλους
της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με
την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) - ιδιωτική ή Δημόσια κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί .

3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφ! όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
-Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς
τούτο συσταθεισομένης

τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους

προσφέροντας κατ’ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών,
διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη
καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω

προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν

λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

4. ΤΙΜΕΣ(όπου τιμή=ποσοστό έκπτωσης)
4.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου
μέχρι και

εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' θα αναγράφονται δε

ολογράφως και αριθμητικώς.
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια n προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
4.5 Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής

της τιμής

«απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.
4.6 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης
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εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω
ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που
αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη
στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν
είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat Τουρκία καθώς και
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής
Ένωσης.
4.7- Οι τιμές (όπου τιμή = ποσοστό έκπτωσης) θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος των ειδών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
Ποσοστό

ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
4.8- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς και περισσότερα είδη
η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά.
4.9- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός
μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά
για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.
-Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι
στις τιμές των μερών.
4.10- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
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προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
4.11-Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
4.12 Ισχύς των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριακόσιες εξήντα πέντε
ημερολογιακές ημέρες ( 365) από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού
2. Προσφορά πού ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριακοσίων εξήντα πέντε ημερολογιακών
(365) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και
μετά τη λήξη της προσφοράς , δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.
5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1 Εντός δύο μηνών περίπου για το 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του Είδους και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.
5.2- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

6.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007 )

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με το
άρθρο 21 του .Δ.118/07.
7.2- Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπ’ όψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
7.3- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
τόσον για το σύνολο του υπό προμήθεια είδους , όσον και για μέρος του υπό προμήθεια ειδών
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.
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8. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στη προσφορά
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Δ/ξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού στα διάφορα είδη καυσίμων θα γίνει με βάση την
προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της χονδρικής τιμής των ειδών, στον προμηθευτή
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη ή στις ομάδες των καυσίμων όπως
αυτά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
Το ποσοστό έκπτωσης στα (%) υπολογίζεται στη νόμιμα κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης
του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του όπως θα προσδιορίζεται από την Δ/νση Προστασίας
Καταναλωτή και Εμπορίου και θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμα του.
Στις περιπτώσεις τις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά
πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν
υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως
προηγούμενη τιμή ανώτερη ή κατώτερη.
Για την επιλογή της μεγαλύτερης έκπτωσης επί τοις εκατό (%), αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Οι
κρατήσεις θα υπολογίζονται στην παραπάνω τιμή, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και θα
βαρύνουν το προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Οι παραγγελίες θα δίδονται καθημερινά εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών και από ώρα
08-13.00 και θα εκτελούνται εντός των δύο εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο
προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 10.00 το πρωί της επομένης της παραγγελίας
ημέρα, στη διεύθυνση του Νοσοκομείου, ώστε να μη φέρει ευθύνη από τη μη προσκόμισή του.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα
από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο
έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή τα αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο
σε βάρος του προμηθευτή.

2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπ’ όψη η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Οι επιτυχόντες μειοδότες, στο
όνομα των οποίων θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός έχουν υποχρέωση να προσέλθουν να
υπογράψουν τη σύμβαση μέσα σε χρόνο που θα ορισθεί από την Υπηρεσία.
Η υλοποίηση των συμβάσεων (παραγγελίες, παραλαβή, πληρωμή, κ.λ.π ) θα γίνει από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου που η παρούσα Δ/ξη καλύπτει.

3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/07) ο προμηθευτής θα βαρύνεται
και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση η κακή εκτέλεση
της σχετικής σύμβασης.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ( χρόνος- τόπος-σήμανση)
Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την παραγγελία του αρμόδιου υπαλλήλου στην αποθήκη καυσίμων της ενδιαφερόμενης
οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου,

ή του ΚΥ με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του

προμηθευτή.
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5.ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα των παραπάνω καυσίμων θα είναι σύμφωνη με αυτή πού παραδίδεται από τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ και θα πληροί τις προδιαγραφές πού εκάστοτε ορίζονται από
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χορήγηση των προς προμήθεια ειδών θα αρχίσει από την ημερομηνία που θα
καθοριστεί στη σύμβαση. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της.
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική
Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Επίσης, η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από τον τακτικό
διαγωνισμό του ΠΠΥΥ 2013.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος και δεν εκτελέστηκαν, το Δημόσιο
διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα
ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος .

7.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες περίπου από την υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Δελτίο Αποστολής με πλήρη περιγραφή του είδους.
2. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Ιδρύματος .
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή σε δύο αντίγραφα , θεωρημένο για το κανονικό της τιμής από την
Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εμπορίου.
Οι τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης θα υπόκεινται στις υπέρ τρίτων και του δημοσίου
νόμιμες κρατήσεις πού ισχύουν και θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι τιμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% επί της καθαρής αξίας
μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το
Νοσοκομείο.
8.ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
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Αυτή θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων διαχειριστών από επιτροπές πού θα συστήνονται
από το Νοσοκομείο.
Η εξέταση των δειγμάτων πού θα λαμβάνονται θα διενεργείται από το Γενικό Χημείο του
Κράτους.
Η παραλαβή των καυσίμων θα διενεργείται σύμφωνα με τη « Διαδικασία Παράδοσης
Παραλαβής Πετρελαίου» όπως ορίζεται από τη νέα κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη
07/2009.
9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει
την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση
απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 38.936,19€ συµ/νου ΦΠΑ

α/α
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μ/Μ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΨΥΧΑΡΓΩΣ

200
24500
500

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Κ.Υ.
ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΤΡ

3500

400
24500
4500

200
500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.063,81€ συµ/νου ΦΠΑ

α/α
1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μ/Μ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

5.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1
Η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα είναι υποχρεωτική.
Οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν τη στήλη 5 του πίνακα για τα είδη που προσφέρουν, με τα
στοιχεία της επωνυμίας τους που ζητούνται και θα υπογραφούν από τον νομίμως υπεύθυνο.
Εάν δε συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, η προσφορά που θα κατατεθεί απορρίπτεται.
Παρακαλούμε επισυνάψετε τον παρακάτω πίνακα στην τεχνική σας προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ. :
∆.Ο.Υ. :
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ/Μ

ΜΟΝΑ∆Α ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια Καύσιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές πού προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και από
Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.
Η ποιότητα δε ,των παραπάνω καυσίμων θα είναι σύμφωνη με αυτή πού παραδίδεται από τα
Ελληνικά Διυλιστήρια και θα πληροί τις προδιαγραφές πού εκάστοτε ορίζονται από Ανώτατο
Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα

είναι υποχρεωτική. Για την κατακύρωση του

διαγωνισμού θα ληφθούν υπ’ όψη μόνο οι τιμές που έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα αυτό.
Οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα για τα είδη που προσφέρουν, με τα
στοιχεία της επωνυμίας τους και θα υπογραφούν από τον νομίμως υπεύθυνο.
Εάν δε συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, η προσφορά που θα κατατεθεί απορρίπτεται.
Παρακαλούμε επισυνάψετε τον παρακάτω πίνακα στην οικονομική σας προσφορά.
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΤΗΛΗ 5 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ. :
∆.Ο.Υ. :
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
2

Α/Α

3

ΕΙ∆ΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

4

5

6

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

00/00/0000

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :
ΕΙΔΟΣ :
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
ΑΞΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α.:

Αγ. Νικόλαος σήμερα …………………. στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΝΩΣΟΥ 4 , οι υπογεγραμμένοι α) το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»" , που έχει την έδρα τον Αγ. Νικόλαο και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Νοσοκομείου κ…………………………… και β) ο/η ………………………………………
που εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία……………..
………………………..συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Με την απόφαση ………………………

Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ, κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσης
σύμβασης, στο όνομα της εταιρείας:
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου
διαγωνισμού Δ/ΞΗΣ………………..
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη
ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του είδους στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής
“Προμηθευτή”, o οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες,
τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) “Προμήθειας του
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95)
“Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το κοινοτικό
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Δίκαιο’’, το Π.Δ118/07,ΠΔ 60/7,ΠΔ166/03 και λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
Οι ποσότητες, οι αναφερόμενες στη κατάσταση των κατακυρωθέντων ειδών της παρούσης
σύμβασης, δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο και μπορούν να αυξομειωθούν.
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 1
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
•

Β. ΤΙΜΕΣ

Τα προς προμήθεια είδη που θα εφοδιάζει το Νοσοκομείο ο προμηθευτής, θα προσφέρονται
στην εκάστοτε μέση χονδρική τιμή στην αγορά κατά την ημέρα παράδοσης με την αντίστοιχη
έκπτωση που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα ειδών για κάθε είδος.
Οι ποσότητες οι αναφερόμενες στην κατάσταση των κατακυρωθέντων ειδών της παρούσης
σύμβασης δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο και μπορούν να αυξομειωθούν κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι προμήθειες των καυσίμων θα γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις τηλεφωνικά και θα ακολουθεί και γραπτή παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του
Νοσοκομείου, θα φέρουν δε υποχρεωτικά τις υπογραφές των υπευθύνων: του συντάξαντος, του
Προϊσταμένου του Τμήματος , του Υπεύθυνου της αποθήκης καυσίμων. Η παράδοση θα γίνεται
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή στις Αποθήκες της Υγειονομικής Μονάδας Έδρας και της Υγειονομικής Μονάδας
Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», του Κέντρου

Υγείας Τζερμιάδων, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, του Ψυχαργώς
Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με τα Τιμολόγια ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή
αποτελούν υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για τη σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Δελτίου Εισαγωγής.
Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω
διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την παραγγελία του αρμόδιου υπαλλήλου στην αποθήκη των
του με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Σε περίπτωση πού το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο
προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 10.00 το πρωί της επομένης της παραγγελίας
ημέρα, στη διεύθυνση του Νοσοκομείου.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη είδους εάν δεν προσκομίσει βεβαίωση
αρμόδιας αρχής για την έλλειψη του είδους στην αγορά, χωρίς να απαλλάσσεται σε τέτοια
περίπτωση από την υποχρέωση να προμηθεύσει το είδος από άλλη αγορά
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα
από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή τα αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που θα κρίνει
για την καταλληλότητα ή μη των προς παραλαβή ειδών και θα πιστοποιείται με την υπογραφή
του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εντός δύο μηνών περίπου για το 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του Είδους και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Δ/ξης ……………. και την απόφαση του Νοσοκομείου μας σε συνδυασμό με
την προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως εξαντλήσεως του ποσού της.
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική
Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Επίσης, η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από τον τακτικό
διαγωνισμό του ΠΠΥΥ 2013.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος και δεν εκτελέστηκαν, το Δημόσιο
διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα
ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος .

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ.(Π.Δ 118/07)

ο προμηθευτής θα

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή
κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει
την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση
απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες πού λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
οι Ε.Ε διαχειρίσεις απαιτήσεων πού διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.
Στις περιπτώσεις πού ο ανάδοχος έχει συνάψει εκχώρηση των τιμολογίων του και εκδοθεί
ένταλμα και επιταγή στο όνομα του Προμηθευτή υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά
των τιμολογίων πού έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε.
διαχειρήσεις απαιτήσεων πού διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου με τους
οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα. Από τα παραπάνω τρία
πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο θα κατατεθούν στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του Γ.
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Ν. Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» και το δε άλλο θα πάρει ο Προμηθευτής.
Για οτιδήποτε θέμα προκύψει από την υλοποίηση της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια
του Ν. Λασιθίου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν. Λασιθίου

O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
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