
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 7/2/2020
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1251
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΠΡΟΣ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Πληροφορίες: Kωνσταντίνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 24673 50612
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 24.800,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός  του Φορέα έτους 2020,
ΚΑΕ: 1611

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24-2-2020 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 14:30

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25-2-2020 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), 
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την  υπ’ αριθμ.  83/9-12-2011(Θέμα 15ο) απόφαση της  Επιτροπής  Προμηθειών Υγείας περί

έγκρισης  των  τεχνικών προδιαγραφών.
2. την  αριθμ.  10/28-1-2020 απόφαση του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου με  την  οποία  εγκρίθηκε  η

διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  με  απευθείας  ανάθεση  κατόπιν  πρόσκλησης  σε
έρευνα αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,

3. το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
4. την υπ’ αριθμ. 1169/5-2-2020 (ΑΔΑ: 9Κ4Δ4690ΒΥ-ΑΧΩ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής

υποχρέωσης,
προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων :

http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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  Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ μέχρι την εξάντληση του ανωτέρω ποσού ή μέχρι την
υπογραφή της νέας σύμβασης που θα προκύψει από  διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων, που
θα εκτελεστεί από τον Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020 όταν αυτός εγκριθεί.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ)  σε  τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν  στην περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου και  έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (επί ποινή απόρριψης),  στην ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Ένα  από  τα  αντίγραφα  ορίζεται  ως
πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
 Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να
δηλώνεται ότι: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση

2. Ο υπογράφων είναι  νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς
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εξουσιοδοτημένο
3. Η προσφορά καλύπτει το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών αλλά σε κάθε περίπτωση το

σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων
4. Η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης
5. H προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών 
6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
7. Ο προσφέρων παραιτείται  από κάθε  δικαίωμα αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε

απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  για αναβολή ή  ακύρωση -  ματαίωση της  διαγωνιστικής
διαδικασίας. 

8. Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16

Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της εν λόγω πρόσκλησης. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν: 

  Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει το είδος για το οποίο συμμετέχει και να περιγράφει
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 Κράτους
και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών Διυλιστήριων.
Επισυνάπτεται  πίνακας  υποδείγματος  τεχνικής  προσφοράς  στο  Παράρτημα  ΙΙ  της  παρούσας
πρόσκλησης.
  Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά:

 Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Φωτοαντίγραφο,  επικυρωμένο  νομίμως,  της  άδειας  νόμιμα  κυκλοφορούντος  Βυτιοφόρου

αυτοκινήτου  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

αντιπροσώπους 
 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  και  δ)  η προσφορά του ισχύει  για διάστημα τουλάχιστον εννέα
μηνών 

 Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

Προσοχή:  η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.

ΑΔΑ: 6ΔΠΘ4690ΒΥ-8ΧΒ





ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί: 

Ο  πίνακας  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III –  Υπόδειγμα  Πίνακα  Οικονομικής  Προσφοράς  της
παρούσας πρόσκλησης

-Να αναφερθεί το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως
-Να αναφερθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών  προσφορών  και
αξιολόγηση  οικονομικών  προσφορών.  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική
Προσφορά) επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται  προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
5. Η οποία είναι υπό αίρεση
6.Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
7. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
8. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Ο  ανάδοχος  θα  κληθεί  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

1.Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του). 
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2.Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του)
3.Αντίγραφο ποινικού μητρώου (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
4.Αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  του  προσφέροντος (να  έχουν  εκδοθεί  έως (30)  εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους).

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης.
  Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας.
  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της.  Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)  τουλάχιστον  μήνα  από  τον  συμβατικό  χρόνο.  Στην
περίπτωση που η αξία της σύμβασης που θα προκύψει είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός
ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€)
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί  να γίνει  πριν  από την εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων και η τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ (EURO) ανά λίτρο.
 Χρόνος  εξόφλησης:  εντός  εξήντα  (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων  από  την  επομένη  της

υποβολής  του  τιμολογίου  πώλησης  από  τον  Προμηθευτή,η  πληρωμή  του  συμβατικού
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων  μεταξύ  του  Νοσοκομείου  και  του  Ανάδοχου,  που  αφορούν  στην  εκτέλεση  της
σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται
σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

 Ο Ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. 

 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου,  εφόσον  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή  αντικαταστήσει  τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επι-
σκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβα-
ση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, η  κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης της σύμβασης.
  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επι-
βάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλι-
κών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι-
κών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολι-
κής ποσότητας αυτών.
  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντι-
κατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη ο  χρόνος  που παρήλθε  πέραν  του εύλογου,  κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοι-
χα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
  Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε πε-
ρίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
  Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή
παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

  Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
  Η  προμήθεια  των  καυσίμων  θα  γίνεται  τμηματικά  κατόπιν  της  διαβίβασης  της  αντίστοιχης
παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Ανάδοχο. Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης στο Γ. Ν.
Καστοριάς  και  στο  Κέντρο  Φυσικής  και  Ιατρικής  Αποκατάστασης  στο  Άργος  Ορεστικό,  θα  γίνεται
ανάλογα  με  τις  ανάγκες  αυτών,  κατά  τις  ημέρες  και  ώρες  εργασίας  των  υπηρεσιών,  με  ευθύνη,
μέριμνα  και  δαπάνες  του  προμηθευτή  αναδόχου.  Για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  και  το  πετρέλαιο
κίνησης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Ο προμηθευτής κάθε επιμέρους
είδους (βενζίνη αμόλυβδη απλή, πετρέλαιο θέρμανσης & πετρέλαιο κίνησης) που ζητείται από την
πρόσκληση, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει πάντα στην επιχείρηση του τα απαραίτητα καύσιμα. Σε
περίπτωση έλλειψης, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα προμήθειάς τους από το
ελεύθερο εμπόριο, επιβάλλοντας στον προμηθευτή την πιθανή διαφορά της τιμής.

  Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση της χωροθέτησης του συγκροτήματος και των δεξαμενών
καυσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς & του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. στο Άργος Ορεστικό. 

Η παράδοση των καυσίμων γίνεται ως εξής: 

- Πετρέλαιο Θέρμανσης: παραδίδεται στις εγκαταστάσεις  του Νοσοκομείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

- Πετρέλαιο Κίνησης: παραδίδεται μόνο στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου

- Βενζίνη  Αμόλυβδη  Απλή:  παραδίδεται  από  την  έδρα της  επιχείρησης  του  προμηθευτή  στα

ασθενοφόρα – οχήματα του Νοσοκομείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό
της  σύμβασης  και  την  τρέχουσα  τιμή  πώλησης  ανά  είδος  καυσίμου  συμπεριλαμβανομένης  της
προσφερόμενης έκπτωσης.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ 
  H  παραλαβή  των  ειδών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται  σύμφωνα με  την  παρ.  11  εδ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου 
Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι:
  Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή.
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  Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. Η παραλαβή θα γίνεται
με  σύνταξη  αντίστοιχου  πρωτοκόλλου  παραλαβής,  όπου  θα  αναφέρεται  αναλυτικά  το  είδος,  η
ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου και θα υπογράφεται και
από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο.
  Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός πέντε (5) ημερών.
  Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την  υπηρεσία που παραλαμβάνει  τα  είδη αποδεικτικό προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με  την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω,  αυτοδίκαιη παραλαβή και  την  πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
   Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
  Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
  Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα προς προμήθεια είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Χάτσιος Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης 17.799 lt περίπου 18.600,00€

2. Πετρέλαιο Κίνησης 1.790 lt περίπου 2.480,00€

3. Βενζίνη Αμόλυβδη απλή 2.299 lt περίπου 3.720,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00

Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  τις  αποφάσεις  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  και  θα  πρέπει  να  είναι
σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων.
Οι  εκτιμώμενες  ποσότητες  του  ανωτέρω  πίνακα  είναι  ενδεικτικές  και  προέκυψαν  από  την  τιμή
διάθεσης των ειδών, που ίσχυαν κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης της πρόσκλησης . 

Συνεπώς οι τελικές ποσότητες της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα προκύψουν από την εν
λόγω διαγωνιστική διαδικασία,  θα εξαρτηθούν και  θα διαμορφωθούν στη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης, από την τρέχουσα ισχύουσα τιμή του έκαστου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών
(των καυσίμων) στο Γ.Ν. Καστοριάς και στους φορείς ευθύνης του, σε συνάρτηση με το ποσοστό
έκπτωσης του αναδόχου και με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές.  Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να
εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται
από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής  Προσφοράς

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης

2. Πετρέλαιο Κίνησης

3. Βενζίνη Αμόλυβδη απλή

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ................./............../.................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Ποσοστό έκπτωσης
επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης

μέσης τιμής
λιανικής πώλησης

(αριθμητικώς)

Ποσοστό έκπτωσης επί
της εκάστοτε

διαμορφούμενης μέσης
τιμής λιανικής πώλησης

(ολογράφως)

Ποσοστό
ΦΠΑ στο

οποίο
υπόκειται το

είδος

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης     

2. Πετρέλαιο Κίνησης

3.               Βενζίνη Αμόλυβδη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ................./............../.................

ΑΔΑ: 6ΔΠΘ4690ΒΥ-8ΧΒ
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