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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΑΡ. 2018-008/ΣΠ

«ΚΑΥΣΙΜΑ»-«ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» (CPV: 09132100-4)- «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ»(CPV:09134100-8)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  ανάδειξη αναδόχου για  Προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ»  του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης «Δέκα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εννέα και είκοσι
λεπτών» (14.809,20 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  ,  αποκλειστικά  βάσει  του  μεγαλύτερου
ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%),  σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2015

 Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. του ν.Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρ-

μογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ) 
2. Το άρθρο 118, παρ.1 του Ν 4412/08-08-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)
3. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

4. τον  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 

1. την υπ’ αριθ. 467/8-03-2018 Πράξη Διοικήτριας (ΑΔΑ: ΩΧΦΥ46906Ι-9ΩΕ) του Νοσοκομείου περί
ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

2. την υπ. αριθ 4412/16-03-2018 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής για την
προμήθεια καυσίμων.

3. Η  υπ’  αριθμ.  Β14/12Η ΣΥΝ/9-05-2018  (ΑΔΑ:ΩΜΦΘ46906Ι-ΛΡΤ)  απόφαση  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
αναφορικά  με  την  προμήθεια  «ΚΑΥΣΙΜΑ»  -«ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΒΕΝΖΙΝΗ»  (CPV:  09132100-4)-
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«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΝΤΙΖΕΛ»  (CPV:09134100-8)   ,  για  τις  ετήσιες  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓ.  ΠΑΥΛΟΣ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.809,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  του  μεγαλύτερου
ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2015.

4. Η  με α/α 655/15-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΔΞ946906Ι-ΗΜΛ)  ανάληψη  δέσμευσης δαπάνης σχετικά με
τη διενέργεια του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού

5. Η υπ’ αριθμ .7926/18-05-2018 Περίληψη του Συνοπτικού διαγωνισμού ( 2018-024/Σ) προέβη
άγονος

6. την Β9/18η ΣΥΝ/29-06-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙ-
ΜΑ», «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ» του Νοσοκομείου  ), σε εφαρμογή
και υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2015 προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.809,20 € με ΦΠΑ για διάστη-
μα ενός έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/08-08-2016.

7. Την με α/α 1146/11-07-2018 (ΑΔΑ:Ω57846906Ι-8Υ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

για την  άμεση κάλυψη των αναγκών του  Νοσοκομείου, προβαίνει σε έρευνα αγοράς  με τη διαδικασία
της συλλογής προσφορών και τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118, για την  ανάδειξη αναδόχου που
αφορά  την  προμήθεια   «ΚΑΥΣΙΜΑ»,  «ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΒΕΝΖΙΝΗ»  και  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΝΤΙΖΕΛ» του
Νοσοκομείου,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  «Δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  οχτακοσίων  εννέα  και  είκοσι
λεπτών»  ευρώ (14.809,20  €) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α.με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,αποκλειστικά βάσει  του μεγαλύτερου ποσοστού
έκπτωσης επί τοις εκατό (%),  σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2015, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για την προμήθεια του είδους «ΚΑΥΣΙΜΑ» (CPV: 09100000-0) 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θα καλύπτουν τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

1. Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ. για τα αυτοκίνητα 
του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

3.045 lit

2. Πετρέλαιο Κίνησης DIESEL Λιανικής για το 
αυτοκίνητο του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

3.000 lit

3 Πετρέλαιο Κίνησης χονδρικής για τις 
γεννήτριες του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

5.000 lit

Τα υγρά καύσιμα κίνησης πρέπει να είναι  ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια  και  να  πληρούν  απόλυτα  τις  αποφάσεις  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου,  των
σχετικών  νόμων  καθώς  και  των  εκάστοτε  ισχυουσών  σχετικών  Αγορανομικών  Διατάξεων  κατά
περίπτωση:
Συγκεκριμένα:
1. Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις

1) 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β'  2)  147/2015 ΦΕΚ 293/2016 τεύχος Β΄
2. Το πετρέλαιο  κίνησης θα καλύπτει  τις  προδιαγραφές  που ορίζονται  στΙς  Υπουργικές  Απο-

φάσεις 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' όπως τροποποιήθηκε με την. 460/2009 (ΦΕΚ
Β΄ 67/28.01.2010)  2) 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β'.

Επίσης :
- Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
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- Η αμόλυβδη βενζίνη σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αναμειχθεί με βενζίνη super ή νερό ή
πετρέλαιο.
-  Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  προμηθευόμενων  υγρών  καυσίμων  θα  γίνεται  από
επιτροπές,  που  θα  συσταθούν  με  ευθύνη  του  φορέα.  Τονίζεται  ότι  το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το
δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους.
- Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια καυσίμων , για την οποία όμως δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής(π.χ. απεργίες κ.λ.π.) , ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει
το Νοσοκομείο με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα.
- Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ύστερα από έγγραφη παραγγελία, ως εξής:
α)  Η αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο DIESEL για τα αυτοκίνητα του Νοσοκομείου η παράδοση θα
γίνεται σε πρατήριο καυσίμων του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται  στην περιοχή της
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
β)  Το πετρέλαιο κίνησης για τις γεννήτριες του Νοσοκομείου θα παραδίδεται στις δεξαμενές του
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη

                                                                                     

                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                   ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       

                                                                                                    MSc Ιατρικής Φυσικής                          
                                                                                           MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
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ΤΡΟΠΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: Φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΑ» -«ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ(CPV: 09132100-4)-»- «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΝΤΙΖΕΛ(CPV:09134100-8)»

 Αρ. Διακ.  2018-008/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι δυνατό να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται στη
διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της
Γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 21-08-2018 και ώρα 14:30

Διευκρινίζεται ότι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της

προσφοράς που πρέπει να είναι  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που αναγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε
ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

 Διευκρινίζεται  ότι  κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,  οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι
ανώτερες  από  τις  αντίστοιχες  τιμές  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  για  το  Νομό
Θεσσαλονίκης.  Προκειμένου  να  γίνει  η  σύγκριση  των  οικονομικών  προσφορών  με  αυτές  του
Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή
του προσφερόμενου είδους (αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης), την παράγραφο και την τιμή με την οποία
αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου   ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  ενώπιον  αρμόδιας  επιτροπής,  παρουσία  των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η αρμόδια  επιτροπή προβαίνει  στην  αξιολόγηση των προσφορών και  συντάσσει  πρακτικό  με  το  οποίο
γνωμοδοτεί  για τον προσωρινό ανάδοχο. Στη συνέχεια καλείται  ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός
προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στον  οποίο  θα
αναγράφονται:

και θα περιέχονται τα παρακάτω:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ.1 του ν. 4412/2016

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε ,
Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE,  τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε κάθε
άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.
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2. Αποδεικτικά ενημερότητας για την καταβολή φόρων,  ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

3. Πιστοποιητικά για  την  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης που  εκδίδονται  από  την
αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  ότι  κατά  την  ημερομηνία  προσκόμισης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση). 

4. Γενικό πιστοποιητικό απ’ τις  υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου στο οποίο 
αναφέρεται ο αριθμός με τον οποίο καταχωρήθηκε η εταιρία  στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και η τελευταία τροποποίηση του
καταστατικού της.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών
κατακύρωσης από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο επικυρώνεται μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης, με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Η  εν  λόγω  απόφαση  θα  δημοσιευτεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  και  στην
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το
άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αναρτάται στο  δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου :
www  .  agpavlos  .  gr   

 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των
νόμων  και  προεδρικών  διαταγμάτων,  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και  συμπληρωθεί,  των  σχετικών  με  τις
προμήθειες και ειδικότερα των προμηθειών υγρών καυσίμων.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  διακήρυξη  από  την  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  μας
http://  www  .  agpavlos  .gr  . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές

2

http://www.agpavlos.gr/
http://www.agpavlos.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art38_3
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