
 

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ. 

ΣΧΕΤ: α) Την αρ. 10/29-05-17 (Θ.15) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Γ) Αριθ. Πρωτ. 881/9-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:73I946906Ω-Ρ9Ψ) 

 

Tο Νοσοκομείο μας έπειτα από την παραπάνω (α) σχετική αποφάσισε την προμήθεια 

πετρελαίου κίνησης 18.000 lit περίπου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.800,00€ με ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών του για χρονικό διάστημα 

ενός (1) μήνα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής 

εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να 

καταθέσουν γραπτή κλειστή τεχνοοικονομική προσφορά, έως την 20-06-2017 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11.00 πμ.στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 

 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώσει ότι αποδέχεται τα ακόλουθα: 

1. Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και 

θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις 

αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

Ειδικότερα:  

1.1 Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως 

περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β') απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ 

«Πετρέλαιο κίνησης απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 

501/2012 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
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 1.2 Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-

2014) Υπουργική Απόφαση. 

 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

Έντυπο με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο. Τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως. 

 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας 

για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το 

άρθρο 104 του Ν. 4412/16.  

 
Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές 

καυσίμων του Νοσοκομείου του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από 

παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση 

έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά 

από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις. 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος 

εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 

4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 


