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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
                                                                  

Τμήμα Προμηθειών                                                                                  Ηράκλειο 14 /03/2017 

Πληροφορίες :  Ξυλούρη Όλγα                                                                Αρ. Πρωτ :          4210       

  

ΤΗΛ.:        2810-368806  

FAX  :        2810-214481 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7/2017 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Για την προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Καυστήρων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης(%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης 

τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτών  - CPV-09100000-0 σε βάρος του ΚΑΕ 1611 για τις ανάγκες του Γ.Ν- «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»,  

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ. 

  

Έχοντας υπόψη : 

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 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».  

1.2 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. 

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

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.4 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 

1.5 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 
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1.6 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3  

1.7 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών)    

 

. Τις αποφάσεις: 

1. Την με αριθμ.157/Συν: 6/8-02-2017 Απόφαση  ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης πίστωσης και 

προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού .  

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

3.   Την με αρ.169/24-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 

 

Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

πετρελαίου κίνησης καυστήρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το 

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

του πετρελαίου κίνησης του Παρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών - CPV -09100000-0  

για τις ανάγκες του Γ.Ν- «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”. 

1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

30-03-2017, 

ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ .και 

ώρα έως 15:00 

ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Γραφείο Προμηθειών) 

31-03-2017, 

ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

και ώρα 10:00 

π.μ. 

 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 30-03-2017 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 μμ , στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί για 

το σκοπό αυτό. 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, 

τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

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 εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

       ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

3.8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄    

 

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121του Ν.4412/2016.  
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6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

Η περίληψη της διακήρυξης 7/2017 θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η Διακήρυξη 7/2017, θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.venizeleio.gr (Διακηρύξεις 

Διαγωνισμών) απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. Συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για 

την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6. Επίσης θα αναρτηθεί και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

http://www.venizeleio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτός Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με 

γραπτές σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

με κριτήριο κατακύρωσης τη 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 και 

Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά την 

ημέρα παράδοσης αυτών . 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ) 14/03/2017 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 31/03/2017 

Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 
Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Γραφείο Προμηθειών) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 

προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Καυστήρων», 

(Ως παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα ΣΤ΄ 

των Τεχνικών Προδ/φών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV-09100000-0 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

Σύμβασης) 

www.venizeleio.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

45.000,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Κ.Α.Ε    1611   

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 



   Ανήκει στη Δ/ξη 7/2017 

6 
 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου.   

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 
Λεωφ. Κνωσσού- παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ» 

για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος του Γ.Ν- «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

 

Με Κριτήριο κατακύρωσης τη 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 και 

Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών . 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΤΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

161710 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 34.615,00 1,048 36.276,52 8.706,3648 44.982,884 

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας με τη διευκρίνιση ότι η 

υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας  ποσότητας. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

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

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. 

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια. 

1.3.3- Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.3.4- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. 

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την  προσφορά 

στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 
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1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Oλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι  το τελευταίο.  

   Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :                                                             

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική 

προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών 

όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη 

συσκευασία κλπ. 

2.  Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας : Πιστοποιητικό  της  εταιρείας  EN ISO, CE   MARK   

και   ISO   των   προσφερομένων  προϊόντων,µε  το  οποίο  θα  βεβαιώνουν  την  τήρηση  εκ  μέρους  

του  ανάδοχου  ορισμένων  προτύπων εξασφάλισης   της   ποιότητας.   Σε   περίπτωση   που   αυτά   

εκδίδονται   από   ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της 

ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. 

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.  

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί  από  φορέα  

πιστοποίησης  προϊόντων  διαπιστευμένο,  προς  τούτο  από  το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 

 

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ». 

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 

DVD)   µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου μπορείτε  να 

υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet 
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Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε  να 

κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. 

Αυτή  η επιλογή  δημιουργεί  3 δισκέτες:  1. Στοιχεία  Προμηθευτή,  2. Τεχνική  Προσφορά,  

3.Οικονοµική Προσφορά. 

*Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής   προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε 

περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα. 

Μέσα   στο   φάκελο   των   οικονομικών να   υπάρχει   η   οικονομική   προσφορά   σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική  μορφή. 

 

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 

4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει , 

ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

http://www.or-co.gr/
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την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 

αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, 

η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές  θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η 

αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα 

περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 

με τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του 

Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 
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1.5.  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των 

τμημάτων αυτής.  

 - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  μονογράφονται, από 

την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια  τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο  ο 

οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα 

δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί την 

ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

1.6. Στάδια ενεργειών: 

1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές 

υποβληθείσες προσφορές. 

1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να 

γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές. 

1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' 

αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

1.6.2- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως 

αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή 

της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 

 1.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  
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1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  : 

1.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  µε  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε 

εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα   

δηλώνεται: 

 Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα  

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµοσίου 

 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

 Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν 

γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. .  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι     

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 Οτι 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 .  
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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.  

 

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και 

δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές 

σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε 

περίπτωση Α.Ε. 

 

1.8 Επισημαίνεται ότι: 

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης, 

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα 

απορρίπτονται  υπό  την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.8.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 -Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 

της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 
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2- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

2.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων 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. 

2.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

Διαγωνισμό. 

2.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της   προς  

υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να  αναγράφει ότι  

λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους . 

2.4  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους 

το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

2.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

3-  ΤΙΜ Ε Σ  

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη έκπτωση: 

3.1 Όπου τιμή να δίδεται το ποσοστό έκπτωσης. Θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικός . 

3.2 Εφόσον από  την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης η προσφορά 

απορρίπτεται  

3.3 Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της έκπτωσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας . 

Σημειώνονται τα ακόλουθα :   

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των κηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος . 

-Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά είδος της 

οικονομικής προσφοράς   
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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) 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

 6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης  είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»               

                      

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .    

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου 

ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
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8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  προβλέπεται 

από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 

4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους 

από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 

του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.     

 

                                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ(%) ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με τη  

χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης(%) επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης του Παρατηρίου Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά 

την ημέρα παράδοσης αυτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  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.     

  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 
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.                                               

                                                                              

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα     

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ ………………. 

Προς 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
 
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 διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας………………………………..……. 

ΑΦΜ…………………………………… 

Δ\νση……………………………………………………         

Προς ………………………………………………. 

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

σας για την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης 7/2017) προς κάλυψη αναγκών του ……….. 

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ 

αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας  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 ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

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  ……………………….. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

συμβατικού χρόνου δηλ. να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική 

παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα 
κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 
 

    Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το 
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων 
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε 
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της 
παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 
 
   Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή 
ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα 
σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 που παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

 
. 
Το  Γ.Ν-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους. 
       Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες του  Νοσοκομείου, που απαιτούνται για την  
λειτουργία των γεννητριών (Η/Ζ) και την λειτουργία των ατμολεβήτων . 
 
      Το ζητούμενο Πετρέλαιο Κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται : 

  -Στην ΚΥΑ με Αριθμ. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν 

απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση που αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

    Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων 

από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από τον υπεύθυνο του ιδρύματος. Η παραλαβή θα 

γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του ιδρύματος, η οποία είναι και υπεύθυνη για 

να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο υπεύθυνος του ιδρύματος καθορίζει τις ποσότητες που θα 

προμηθευτεί το ίδρυμα καθώς και την σειρά πλήρωσης των δεξαμενών. 
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Πίνακας 1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδ
ες 

Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 
    EN ISO 

12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματος απόσταξης) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 
12937: 1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς 
σφαιριδίου  

μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      
Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 

1998 
Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 

1998 
Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 

1988 (γ) 
 
 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για 
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που 
το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το 
ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη 
βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού 
καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν 
απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου 
υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 
50% και 90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 
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Πίνακας 2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδ
α 

Κατηγορία 
Α (β) 

Κατηγορία 
C (β) 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 

 
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της 
προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου 
οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 3 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 
point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 
3405:1998 
(ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination 
of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 
1996 

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 
oscillating - U- tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate 
fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 
distillates 

PrEN ISO 12937: 
1996 

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 
titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 
Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 
Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 
1997 

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 
 
Ο Προσφέρων θα πρέπει να έχει ιδιόκτητες δεξαμενές, ώστε να μπορεί να παραδώσει, άμεσα, 
την ποσότητα που θα ζητείται . 

Η Παράδοση θα γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων( 24 ) ωρών από την παραγγελία .  

 

*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  



   Ανήκει στη Δ/ξη 7/2017 

24 
 

Ανταγωνιστικότητας  στον  Νομό Ηρακλείου,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στον 

Φορέα . 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΤΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

161710 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 

ΛΙΤΡΑ 34.615,00 1,048 36.276,52 8.706,3648 44.982,884 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  

ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ    

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7
η
 Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού 

 

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 Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 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 
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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 του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  

Με την με αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών 

ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία 

………………………… 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού 

Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …../…../2017  σύμφωνα με τους όρους 

της  Δ/ξης  με αριθ. 7/2017 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί 

ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης(%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτών, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου 

είδους. σε βάρος του ΚΑΕ 1611 & CPV 09100000-0                    

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

ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την 

προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης 

Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των 

σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 

3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « 

Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 

«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.     
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η 

εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα 

λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και 

την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

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). 

          

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδος Νοσοκομείου εντός 

τριών  (3) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει 

εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή 

με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να 

αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους 

Β΄του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα 

επιτροπή,  από το Νοσοκομείο στις αποθήκες του Νοσοκομείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου..  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .    

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται 

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

                                                          

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του 

έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου και σύμφωνα 

με την με αριθ. Πρωτ. ……………έγγραφη Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.                                                 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕσ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου 

κίνησης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου. 

Το υπό προμήθεια πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 
παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που τίθενται από 
την κείμενη νομοθεσία. 
 

    Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 
να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους 
διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα 
υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε 
ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν 
λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω 
απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω 
απόφαση. 
 
   Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών 
ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 που παρουσιάζονται 
στους δύο παρακάτω πίνακες : 

 
. 
Το  Νοσοκομείου Ηρακλείου  διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
       Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες του  Νοσοκομείου, που απαιτούνται 
για την  λειτουργία των γεννητριών (Η/Ζ) και την λειτουργία των ατμολεβήτων . 
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      Το ζητούμενο Πετρέλαιο Κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται : 

  -Στην ΚΥΑ με Αριθμ. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) : Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως τυχόν έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να 

πληρούν απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση που 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

    Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις δεξαμενές 

των κτιρίων από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από τον υπεύθυνο του 

ιδρύματος. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του 

ιδρύματος, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο υπεύθυνος 

του ιδρύματος καθορίζει τις ποσότητες που θα προμηθευτεί το ίδρυμα καθώς και την σειρά 

πλήρωσης των δεξαμενών. 

 

 

 

 
 
 

 

Πίνακας 1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδ
ες 

Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 
    EN ISO 

12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος 
απόσταξης) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 
12937: 1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς 
σφαιριδίου  

μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      
Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 

1998 
Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 

1998 
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Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 
1988 (γ) 

 
 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) 
ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. 
Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος 
είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση 
παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. 
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται 
υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα 
διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος 
προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα 
αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. 
Παράρτημα ΙΙ). 
 
 
 
 

Πίνακας 2 
 
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της 
προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 
Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της 
Χειμερινής περιόδου. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο 
παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδ
α 

Κατηγορία 
Α (β) 

Κατηγορία 
C (β) 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 
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Πίνακας 3 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 
point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 
3405:1998 
(ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination 
of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 
1996 

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 
oscillating - U- tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate 
fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 
distillates 

PrEN ISO 12937: 
1996 

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 
titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 
Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 
Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 
1997 

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 
Ο Προσφέρων θα πρέπει να έχει ιδιόκτητες δεξαμενές, ώστε να μπορεί να 
παραδώσει, άμεσα, την ποσότητα που θα ζητείται . 

Η Παράδοση θα γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων( 24 ) ωρών από την παραγγελία .  

 

*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  
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Ανταγωνιστικότητας  στον  Νομό Ηρακλείου,  κατά την ημέρα παράδοσης αυτών 

στον Φορέα . 

                                      

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής σύμβασης.   

 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 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. 
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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 

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με 

την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή  που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον 

Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 

                                                          ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 

……………………… , ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη 

συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ 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 Τμήμα 

Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

                     


