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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 23/2016 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Ημερομηνία 

αποστολής για 

δημοσίευση 

στην εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στον Ημερήσιο 

Τύπο 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στο ΦΕΚ  

ΝΑΙ  Η Χαμηλότερη τιμή  που θα 

δοθεί ως το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%) επί 

της νόμιμα διαμορφούμενης  

μέσης τιμής  λιανικής 

πώλησης του πετρελαίου 

κίνησης του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγ. Νομού Ηρακλείου την 

ημέρα παράδοσης αυτού. 

30-8-2016 2-9-2016 2-9-2016 

 

 

http://www.venizeleio.gr/
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Για την προμήθεια του είδους : ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο Κίνησης)  για  ΠΑΓΝΗ  - Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», συνολικού  προϋπολογισμού 2.150.009,25 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) , με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη 

Τιμή (Χ.Τ.), που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Νομού 

Ηρακλείου την ημέρα παράδοσης αυτού 

 

1. Έχοντας υπόψη : 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «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 επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» 

2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 

3. Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος 

Α’/2007).  

4. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 2889/01 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις. 

6. Τον Ν.  2198/94, άρθρο 24 περί κράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια 

αγαθών. 

7. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».  

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.  

9. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

10. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007), όπως 

συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 άρθρο 46. 
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12. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

13. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 

24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/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».  

15. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης 

σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 

16. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

17. Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4055/2012, άρθρο 63 . 

18. Του Ν.3897/2010 άρθρο 21 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) περί πιστοποιημένων 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

19. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.4052/2012. 

20. Του Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 

«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» 

21. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 4046/2012». 

22. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7/16-02-2011 της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

23. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 – 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(Πτωχευτικός Κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

24. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ  74- 26-3-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

25. Του Ν. 4254/2014 Υποπαράγραφος Γ.1. Επέκταση Προσυμβατικού Ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

26. Του Ν. 4281/2014  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά   

      θέματα    Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις   Άρθρο 157 (Εγγυήσεις). 
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2. Τις αποφάσεις: 

 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών που αφορά «Έγκριση 

Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και  

Εποπτευόμενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 ……» 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  

περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και 

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 

διαγωνισμών» 

3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας  περί «παράτασης του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 

2014. 

4. Τις διατάξεις της Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 

και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτημάτων 

τροποποιήσεων  του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων 

Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά 

την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 

6. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού 

φορέων διενέργειας  διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 

7. Το με αρ. πρωτ. 8/17/2010  έγγραφο της Ε.Π.Υ. για έγκριση  τεχνικών 

προδιαγραφών. 

8. Την με αρ. 483/10/3-8-2016  απόφαση Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Τις υπ’ αριθμ. 1300Α ΟΙΚ/3-8-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 

ΩΣΜ3469061-ΞΘΩ)  που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 513/9-8-2016 Απόφαση 

Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:  70Ζ846906Ο-0Η2) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.), που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του 

είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης του,  για την 

προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρελαίου Κίνησης)-CPV 09100000-0 που αναφέρεται στα 

Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

Διακήρυξης. 

 

2-   Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των 

Πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης 

της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως 

αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

 

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  

πύλη 

www.promithe

us.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

 

06 

Σεπτεμβρίου 

2016  

31  Οκτωβρίου 2016 

 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ 15.00 μ.μ. 

 

4 Νοεμβρίου 2016 

 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΩΡΑ 10.30 π.μ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 Της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

Α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Γ) Συνεταιρισμοί 

Δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να  

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν  

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : 

-είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραµµένη  µε  επίσηµη  µετάφραση  στην  ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήματος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής 

προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να 

συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων 

Εκπαιδευόμενων  (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο : Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων 

οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω 

διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω 

έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το 

αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην 
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ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email: 

mfergadaki@yahoo.com.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»…… ……………...  ……… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»    ……   …………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ …….……….…………………..………………………………..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»…….………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   … ……………………………………. ………..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

6.7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

6.8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………..……………………………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι 

και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 

παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής 

της ως άνω προθεσμίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την  

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι µέχρι 

την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α’ 

του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή 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 όρους της 

διακήρυξης. 

8.   Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Η 

προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http : www.venizeleio.gr , στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

http://www.venizeleio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 27529 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

4 Νοεμβρίου  2016 και ώρα 10.30 π.μ.  

 

Ημέρα        Τετάρτη  

Ώρα            15.00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΑ    (Πετρέλαιο Κίνησης) 

CPV (09100000-0) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ Ως συνημμένη συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Νοσοκομεία  : ΠΑΓΝΗ,  Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ  1.733.878,42 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  που αναλύεται : 

ΠΑΓΝΗ : 1.760.007,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 390.002,25 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Ως συνημμένος πίνακας ποσοτήτων –

προϋπολογισμών ανά Μονάδα  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΕ 1611 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 2  Σεπτεμβρίου 2016 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  

 
Ημερομηνία Αποστολής για 

Δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

30-8-2016  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόμιμες κρατήσεις  

Διεύθυνση αλληλογραφίας  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσού - παλιό κτίριο  

Πανεπιστημίου Κρήτης) Τ.Κ.71409 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , στο 

Π.∆. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.∆. 118/07 . 

Απαγορεύεται η απόσυρση της προσφοράς από τον Προμηθευτή μετά από την κατάθεση της.  

1.2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) 

ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστηµα ] 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα  σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα . 

 

1.2.1.   Περιεχόμενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής -τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, 

στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα 

µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµ. Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 

και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και 

προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη 

µορφή  η πρωτότυπη , εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 

στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες : 

Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι : 

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

κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) 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 

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

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

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

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91 /308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία  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   (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε 

µε το ν.   3424/2005 (Α΄ 305), 

v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της    ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων : 

30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 

31 παρ. 4, 5 και 6 

32 παρ. 4 και 5 

  35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα,  σχετικά  µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (σύμφωνα με όσα ορίζει ο  Ν.4250/26-03-

2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - 

κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά καθέ µέλος που συµµετέχει στην ένωση 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 

στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες :  

α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 2 του εδ. α’ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, δηλ. ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν 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 σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. 2 του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6   

του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε   ισχύει , ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης  
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των   ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι   δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε   

αναγκαστική διαχείριση. 

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά 

πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 

προκειµένου για φυσικά πρόσωπα.  

στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 

πληροφορίες αυτές. 

 ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία υποβολής 

της προσφοράς.  

η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .  

ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
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κ. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

λ. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες  έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

μ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

ν. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ξ. Συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

o. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη.  

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

- Σημειώνεται ότι : 

Η μη έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα και η έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται   κατά περίπτωση   από  τον προμηθευτή   

εντός  τριών  (3)   εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή,  συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.   

  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  23/2016 

17 

 

1.2.1.1.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε 

το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα 

και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

1.2.1.1.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει 

ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π∆ 118/07) όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας διακήρυξης.  

1.2.1.1.6. Tα  νομιμοποιητικά έγγραφα  κάθε συμμετέχοντες  ηµεδαπού ή αλλοδαπού 

νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 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. 

1.2.1.1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 

αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων, όπως 

αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκοµίσουν 

εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 και της 

παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

1.2.1.1.8. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που 

λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

1.2.1.1.9. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου 

(1.2.1.1.8.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκοµίζονται από τον 

προσφέροντα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

Διακήρυξης.  

1.2.1.1.10.  Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 

εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους 

  

1.2.1.1.11. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών[για διαγωνισμούς πάνω από 

1.000.000,00€               

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιημένος 

ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής 

οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη 
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ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι 

φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής 

μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες 

εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 

μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.  

β. Ως προς τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω 

ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη 

εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά της:  

i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  

ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ. α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες 

εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την 

προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο 

της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των 

μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν 

τα εξής:  

i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών 

ανωνύμων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται 

σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.  

ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη 

εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της 

ανώνυμης εταιρίας.  

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 

προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να 

αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε 
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Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την  

προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής 

κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.  

δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο 

της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς 

τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό 

τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

έγγραφα:  

i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  

ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά 

το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.  

iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση 

μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας, η οποία να έχει 

συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην 

αναθέτουσα αρχή.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή 

του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική.  

ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας 

στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή 

για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους 

μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.  

ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 

εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα 

προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.  

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 

προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, σχετική κατάσταση 
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μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 

εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους 

δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια 

κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη 

δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, 

διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος 

της εταιρίας.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του 

κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο 

άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.  

ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς 

τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).  

η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρίες, 

κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την 

υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται 

στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.  

θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης 

προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη 

εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.  

ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 

διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 

του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται 

αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής 

των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Σημειώνονται τα ακόλουθα : 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες προμηθευτών που  υποβάλλουν  κοινή προσφορά, 

µαζί µε την προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε   

προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή κοινοπραξία. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  

σε  µορφή  αρχείου  τύπου .pdf  και  προσκομίζονται   κατά περίπτωση   από  αυτόν   

εντός  τριών  (3)   εργάσιμων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των    

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή  υπογραφή  και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. 

Επισημάνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά  Συμμετοχής - Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   

ηλεκτρονική   προσφορά   και   απαιτούνται   να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της ανωτέρω αναφερομένης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συμμετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1.  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

To «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, 

στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του 

Παραρτήματος  ΣΤ’ της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς 

τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  

ηλεκτρονικές   φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να 

συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική 

περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ. 

1.2.1.2.2. ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική µμονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική µονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και Υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και 

ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή .  

 

Κατά τα λοιπά ζητούμενα στοιχεία ισχύουν όσα ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η Υπεύθυνη 

δήλωση, θα   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. 

1.2.1.2.3. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07 (εφόσον ζητούνται από την 

διακήρυξη) 

Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών, 

τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών 

του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO   

9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό  
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Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και µάλιστα, 

µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον προµηθευτή 

να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να  

επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισµών 

ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 

διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 

διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation 

for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.). 

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων 

∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε 

επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα 

εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία και τα προσκομίζει κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά.  

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται 

κατωτέρω :  

 1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιµές (ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό % ανά λίτρο) 

 Ι. Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να  δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του  είδους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης  & Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό 

Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης). 

ΙΙ. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίνεται 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΙΙΙ. Στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνεται κάθε  επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο 

οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς κλπ) βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

IV. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα   θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

V. Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο 

ισχύος της σύμβασης, καθώς και για το διάστημα ισχύος τυχόν παρατάσεων. 

VI. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να 

υπερβαίνει το 5% (αρθ. 63 του Ν. 4257/2014) 

VII.  Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το ΕΣΗΔΗΣ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει από την αφαίρεση  από 

την Τιμή Αναφοράς (Εκκίνησης)  που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, του ποσοστού  

έκπτωσης που προσφέρουν για το αντίστοιχο είδος. 
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Τιμή Αναφοράς (χωρίς ΦΠΑ) για σύγκριση των προσφορών: 

 Πετρέλαιο Κίνησης  = 0,9201 € 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή ο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Ζ’) σε μορφή .pdf. 

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να 

προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη. 

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα  

από το σύστηµα. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών και για  τη 
συνολική ποσότητα αυτών. 
 

Σημειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

- Επισηµαίνεται   ότι   η  συνολική  προσφερόµενη  τιµή  της  οικονοµικής 

προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

- 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 προµήθεια των 

ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς . 
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- 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. 

 

1.2.2.2.2 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  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 

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. 

β-  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. 

γ-   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 και Τουρκία καθώς και 

κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τa εν λόγω 

Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 

Ένωσης. 

1.2.2.2.3  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να 

παρατείνεται τα ανώτερο μέχρι το ¼  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των (30) τριάντα ημερών 

μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού ως προηγούμενα. Εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος 

χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. κατά τα λοιπά ισχύει 
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το  άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα 

παραλαβής. 

 

1.2.2.2.4  ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή  των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του  Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

 

1.2.2.2.5.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 

των   Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 

εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

Επισηµαίνεται ότι :    

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
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 Ο χρόνος παράδοσης των  υλικών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν 

αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινίσεις, 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. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιημένων στο Σύστηµα οργάνων της,   

εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα 

µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συμμετέχοντες χρήστες - 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 
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4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήματος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 

παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 

τριών (3) εργασίμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν μπορεί να τύχει 

εφαρμογής στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις 

253/08 (Α’ Τμήματος) και 117/09 (Γ’ Τμήματος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ.), οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. 

4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ   ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

κατά περίπτωση είναι : 

          4.1.1.    Οι Έλληνες πολίτες : 

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση , από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  

         i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, ήτοι : 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

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

- 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 κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2), 
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91 /308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 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 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεoκοπίας. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 

έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

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

4.1.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή 

ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.1.4. 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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4.1.1.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή 

του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

4.1.2.   Οι αλλοδαποί : 

4.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκαταστασής τους, 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) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

4.1.2.5. 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 οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ή 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 
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               4.1.3.   Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 

              4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 

               αντίστοιχα.  

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) . 

4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

4.1.4.     Οι συνεταιρισµοί : 

4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1. 

4.1.4.2. Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  4.1.1.2,  4.1.1.3   και   4.1.1.4  της 

παραγράφου   4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των 

περιπτώσεων 4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της 

παραγράφου 4.1.3. 

 4.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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4.1.5.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

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

Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

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

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) 

αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι  Ισολογισµοί της 

τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων Ε3 και Ε5). Για την απόδειξη της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας απαιτείται να μη υπάρχει περισσότερες από μία φορά αρνητικό 

αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων ή των αντίστοιχων 

φορολογικών δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισµούς ή 

φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf 

και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων  ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

 Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί 

το διαγωνισμό, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται          
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ευκρινώς: 

• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

• Το αντικείμενο και ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το 

Πρωτόκολλο». 

5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 

 6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη 

τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 

αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 

υποβάλλει ηλεκτρονικά και 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. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς 

τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
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κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρ. 2 του άρθρου 4 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του 

∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 

118/07. 

 

7.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

7.1 Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών 

(ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα 

διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους 

ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.  

7.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην 

ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου 

προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων 

της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος 

προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της 

δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου 

εύλογου χρόνου. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

      Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 12 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, 

χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται 

απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός 

δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η 

παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο 

ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους 

με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 
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Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και 

η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης. 

 

7.3  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο 

επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε 

κάθε στάδιο του  διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης. 

 

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 15% και µικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα 

µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας από 

100.001 Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

8.2.  Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού  50%  από την ∆/ξη 

ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 

8.3.  Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος 

παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. , που κυρώθηκε 

µε το Ν. 2513/1997 ( Α’ 139 ) και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν ,επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται 

µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού . 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

9.1.1.1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, για 

το έργο της προμήθειας για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, και το ποσό της θα πρέπει να 

καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση που η 

εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, 

αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου 
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αριθμού υλικών που επιτρέπεται να προσφερθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη , η δε κατακύρωση 

περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά 

ισχύει το άρθρο 157 του Ν. 4281/08-08-2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/08-08-2014). Σε περίπτωση που η 

εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, 

αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου 

αριθμού υλικών που επιτρέπεται να προσφερθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη , η δε κατακύρωση 

περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

9.1.1.2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε 

η προμήθεια επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών 

επιστρέφονται  μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 

κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο. Τέλος επιστρέφεται μετά από αίτηση τους η Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής των διαγωνιζόμενων των οποίων έχει απορριφθεί η προσφορά, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί  ένδικα / ενδικοφανή μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

αυτών ή έχουν παραιτηθεί από αυτά. 

9.1.1.3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 

Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από 

τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

118/2007, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Α Α.  

9.1.1.4.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 

μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω. 

9.1.1.5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης . 
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9.1.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης  

9.1.2.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του Έργου, υποχρεούται να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Με την 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι: 

9.1.2.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή 

κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

9.1.2.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει ένα έτος συν 2 μήνες. 

9.1.2.4.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, 

ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 

παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

9.1.2.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ημερομηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                   

Γ.Ν.  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

δ)  Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι :  

-   ο Αριθμός της Διακήρυξης,  

-  η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(09100000-0)  

-   η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου 

δίνεται η εγγύηση.  
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η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις 

πλην της εγγύησης συμμετοχής).  

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική 

επιστολή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας. 

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”   και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά 

χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την 

εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη 

δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

9.1.2.6 Λοιπά στοιχεία 

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, το 

οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/2007) και λοιπών 

ισχυουσών διατάξεων. 

9.2. Για την απαιτούµενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι της ορίζονται στο 

Παράρτηµα ∆΄. 

9.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.157 του Ν. 4281/14 και στην παράγραφο 

1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
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10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και 

τιμές. Παράταση πέραν του χρόνου της παράτασης προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή.  

 

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων 

(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται. 

 

12. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ  (Χ.Τ.)  

 

Όπως στο άρθρο 20 παραγρ. 2α του ΠΔ 118/08 ( Κ.Π.Δ ) για την επιλογή της προσφοράς με τη 

Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθρ.20 παρ. 2.β του Π.Δ/118/07.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ’ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1.  Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ 

των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
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Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 

πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.  

  

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.     

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις: 

1. 0,10% για την κάλυψη των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4013/2011. 

2. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής  Υγείας  σύμφωνα με το 

Ν.3580/2007. 

3. 1% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/94. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει το Π.Δ. 118/2007 και το 

Π.Δ. 60/2007 που την διέπουν.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία  Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ………………………… 

    (∆/νση οδός -αριθµός TK fax )……………….. 

Προς ……………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………. ∆\νση …………………………………………………………. 

δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της 

………………………………………………για την προµήθεια ……………………………………... σύµφωνα µε 

την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη.) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Ηµεροµηνία’Εκδοσης 

ΕΥΡΩ. ……. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

Προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ   ……………….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες 

του χρόνου ισχύος της σύμβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη.) 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

            

 

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 

ΕΥΡΩ. ….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. Μ 

ΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ € 

1 161710 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

ΛΙΤΡΑ 1.884.445,62 1.733.878,42 2.150.009,25 

Επιμεριζόμενο ως εξής:   

 ΠΑΓΝΗ  1.542.615,45 1.419.360,48    1.760.007,00 

Βενιζέλειο        341.830,17    314.517,94 

    

     390.002,25 

 

 Η ποιότητα των καυσίμων  θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να 

πληρούν απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε 

ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση. 

 
Γενική Νομοθεσία: 
• «Περί συστάσεως του Γ.Χ.Κ.» ,  
Ν. 4328/1929 Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929 
 
• «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής 
Υπηρεσίας», διάταγμα περί κανονισμού  Φ.Ε.Κ.391/Α/1929 
 
• «Περί καθιερώσεως του λίτρου ως μονάδος μετρήσεων ενίων υγρών καυσίμων»,  
Ν.Δ.  193/1969 ΦΕΚ 191/Α/1969 
 
• «Περί τελωνειακού κανονισμού του εν Ασπροπύργω Αττικής Κρατικού Διυλιστηρίου 
Πετρελαίου» 
Υ.Α. 3268/1959 Φ.Ε.Κ. 84/Β/1959 
 
• «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929 "Περί συστάσεως του Γενικού 
Χημείου του 
Κράτους"  
Ν. 115/75 Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975 
 
• «Περί ανεκτού ορίου σφάλματος ογκομετρητών μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων 
Α.B.: 30/76(Απόφ.ΥΠΕΜ 27122/ 1976), 
Φ.Ε.Κ. 587/Β/1976. 
 
• «Όροι και διατυπώσεις εναπόθεσης εφοδίων και εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κ.λ.π.» 
Υ.Α.: Τ. 3300/47 Φ.Ε.Κ. 652/Β/1984 
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• «Δειγματοληψίες πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.» Ν. 1650/86 Φ.Ε.Κ.160/Α/1986 
 
• «Προστασία του περιβάλλοντος» 
Αποφ.Α.Χ.Σ.13/1985 Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985 

 
• «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του 
άρθρου 30 του Ν. 1650/86.» 
Υ.Α.:59388/3363/88,Φ.Ε.Κ. 638/Β/1988 
 
• «Κωδικοποίηση Αγορανομικών διατάξεων μέχρι και την 16-2-89.» 
Α.B.: 14/1989, άρθρα 417-436 
Φ.Ε.Κ. 343/Β/1989 
 
• «Παραδόσεις υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια μέσω βυτιοφόρων με 
σφραγισμένα διαμερίσματα» 
Α.B. 10/1992 
• «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις, 
στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσεως» 
Υ.Α. 11535/1993 Φ.Ε.Κ. 328/Β/1993 
 
• «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571/85» 
Ν. 2008/92 Φ.Ε.Κ.16/Α/1992 
 
• «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών 
προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες 
διατάξεις» 
Ν. 2127/93 Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993 
 
• «Εργαστηριακή υποστήριξη χημικών υπηρεσιών για τις αναλύσεις υγρών καυσίμων» 
Υ.Α. 3014276/0078/1996 
 
• «Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το ΓΧΚ προς οργανισμούς , 
επιχειρήσεις και ιδιώτες» 
Κ. Υ. Α. ΑΡΙΘ. 3002640/1552   Φ.Ε.Κ.161/Β/2002 
 
• «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης »  
Ν. 3335 (ΦΕΚ 95/Α/2005) 
 
• «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και 
των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 98/34/ΕΚ» 
Π.B. 39/01 Φ.Ε.Κ 28/Α/2001 
 
• «Υγρά καύσιμα- εξέταση με τη διαδικασία ευαλλοιώτων ειδών.» 
Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ.548/98 των Φ.Ε.Κ 127/Β/1999 
 
• «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/32ΕΚ σχετικά με τη μείωση της 
περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.» 
Αποφ. Α.Χ.Σ.αριθ. 340/2000 Φ.Ε.Κ 22/Β/2001 
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Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα καύσιμα είναι οι εξής: 

► Πετρέλαιο κίνησης αποφ. ΑΧΣ 355/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001) 

► Πετρέλαιο θέρμανσης αποφ. Α.Χ.Σ. 470/93 (Φ.Ε.Κ. 496/Β/1993) και απόφ. Α.Χ.Σ. 597/94 

(Φ.Ε.Κ. 944/Β/1994). 

► Πετρέλαιο ναυτιλίας αποφ. Α.Χ.Σ. 507/2000 (Φ.Ε.Κ. 484/Β/2001) και αποφ. Α.Χ.Σ. 652/96 

(Φ.Ε.Κ. 17/Β/1996) και αποφ. Α.Χ.Σ. 483/94 (Φ.Ε.Κ. 774/Β/1994) 

► Αμόλυβδη βενζίνη αποφ. Α.Χ.Σ. 354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001) 

► Αμόλυβδη βενζίνη 98 ΙΙΟΝ αποφ. Α.Χ.Σ. 985/96 (Φ.Ε.Κ. 310/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε 

με την αποφ. Α.Χ.Σ.354/2000 (Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001). 

► Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου αποφ. Α.Χ.Σ. 626/01 (Φ.Ε.Κ.1730/Β/2001) 

► Απόφαση Α.Χ.Σ. 2/2000 (ΦΕΚ 426/Β/2000) για την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 

ντίζελ όπως έχει τροποποιηθεί με την αποφ. Α.Χ.Σ. 237/01 (Φ.Ε.Κ.1284/Β/2001). 

► Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης απόφαση Α.Χ.Σ. 467/2003 (ΦΕΚ 

/Β/2003) 

► Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου μαζούτ, απόφ. Α.Χ.Σ. 42/94 (ΦΕΚ 320 /Β/1994) και 

απόφ. Α.Χ.Σ.52 Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης, απόφ. Α.Χ.Σ. 41/94 

(ΦΕΚ 320 /Β/1994).6/95 (ΦΕΚ 887/Β/1996) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου 

 

                 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ              

   

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ   

ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, 

οδός …………………....................., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax 

………………….... 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Τιμή 

Προσφοράς 

(στο σύστημα)          

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο Κίνησης    

 

 

 

…………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

 
* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας στον Νομό Ηρακλείου,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στον 

Φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου 
  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΑ (09100000-0)  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ              

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
- Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
 

  Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………. του μηνός ………………………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με 

την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

 οδός Κνωσού Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71409, Α.Φ.Μ.   999161766 Δ.Ο.Υ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και   

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή ……………………………………………………………….και από 

το άλλο μέρος η  Εταιρεία……………… Δ/νση ………………………Τηλ………………………Fax. 

………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον  …………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο οποίος , 

νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών 

σύμβαση,  για  την   προμήθεια  που  κατακυρώθηκε με την απόφαση    

…………………………………. του Διοικητή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  

mailto:zavidaki@venizeleio@.gr.%20Α.Φ.Μ
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Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού  

που διενεργήθηκε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” σύμφωνα με τους όρους της Δ/ΞΗΣ 23/2016.       

               

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του είδους στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής 

«Προμηθευτή»,  ο  οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια  που θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους 

της  παρούσας σύμβαση, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει 

και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι 

οποίοι όροι ,κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται 

ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις  κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος 

του παραβάτη. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του , Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειας του 

Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των 

σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου , Ν.2198/94  άρθρο 24, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τον Ν 3580/07 

«Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 

4155/2013, το Ν. 4255/2014, το Π.Δ. 118/10-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) 

(Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α) και το Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Τεύχος Α) «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 επιτροπής και την  Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και λοιπές ισχύουσες. 

                                                                  

       ΑΡΘΡΟ 1 

                                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, 

μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες  

ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης 

(προϋπολογισμό σύμβασης). 

Η τιμή μονάδος του  υπό προμήθεια είδους είναι για παράδοσή του (με ευθύνη και μέριμνα του 



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  23/2016 

53 

 

  

 

προμηθευτή) ελεύθερη στις αποθήκες  των Νοσοκομείων και περιλαμβάνει την αξία του τα 

έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου των Νοσοκομείων. Θα επιβαρυνθεί δε με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ : 1) ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, 2) ΠΑΓΝΗ 

ακολουθεί στο τέλος της σύμβασης. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

     

 

 

                                                             ΑΡΘΡΟ 2 

                                   ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου, εντός πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. Η προμήθεια θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν γραπτής παραγγελίας (fax ή 

email) με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Οι παραδόσεις θα γίνονται τις εργάσιμες 

ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, 

απορριφθέν είδος της παρούσας σύμβασης κατά το στάδιο της παραλαβής, θα εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07. 
                                                      

 

                                                        ΑΡΘΡΟ  3 

                                               ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και 

τιμές. Παράταση πέραν του χρόνου της παράτασης προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

         ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή  των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ισχύουσες κρατήσεις: 

1. 0,10% για την κάλυψη των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4013/2011. 

2. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής  Υγείας  σύμφωνα με τοΝ.3580/2007. 
3. 1% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/94. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του  Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 
                                            

 

ΑΡΘΡΟ 5 

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές  

προδιαγραφές της δ/ξης  και την προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσης Σύμβασης.                                                                   

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

             ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα 

παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί 

να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης 

ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης. 

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07. 
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                                                                ΑΡΘΡΟ  7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε µε τυχόν μετάθεση και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα µε το άρθρο 12 του 

παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : Α) Για καθυστέρηση που 

περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο 12 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Β)  Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  από  το  ¼  μέχρι 

το  ½  του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 12 του παρόντος   χρόνου 

παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων Α 

και Β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 

συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

3.  Εφόσον  µε  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου,  παρέχεται  σ’  

αυτόν     η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγουμένη της 

ημερομηνίας διενέργειάς του σε   βάρος   του   αποκηρυσσόμενου   διαγωνισμού,   

επιβάλλεται   συνολικά πρόστιμο   για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% 

επί της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 

χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο.  Εάν ο έκπτωτος παραδώσει  τα υλικά, ο εις βάρος του 

διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, µε απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση και του φορέα οργάνου, ύστερα από την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

4.  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωση – 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του 

αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
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προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή,  εκτός από το προβλεπόμενο 

κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή 

μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, µε 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε 

παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει 

το απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

 

 
                                ΑΡΘΡΟ  8 

                             ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών  χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας 

………………….. Ευρώ # …………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος 

μέχρι …………………….. . 

                                                            

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα  αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης , η οικονομικοτεχνική προσφορά του 

προμηθευτή ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης  καθώς επίσης και τα 

αναφερόμενα στο Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου  Π.Δ. 118/2007 & Π.Δ. 60/2007. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο  πρωτότυπα. 
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Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό 

του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                          Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ    

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   


