
                  

•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
•  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ .ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
•  Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
•  ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61  
 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      ΧΑΪΔΑΡΙ  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

•  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
•                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
 ΤΗΛ: 213  2046170-171                                                  

• ΑΡ. ΠΡΩΤ.1034/705698 
•               
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».                 

           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ: 45.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

  

                                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (φεκ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου 

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

• Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 

386/Β/25-5-89). 

•  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 2151/10-01-2013   Συνεδρίασης του Δ.Σ. Του Νοσοκομείου. 

                                               

 

 

                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο   διαγωνισμό,   με     σφραγισμένες    προσφορές,    με    κριτήριο    

κατακύρωσης   τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, στη μέση χονδρική τιμή του 

δελτίου τιμών της Περιφέρειας κατά την ημέρα παράδοσης, για την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις δομές του Νοσοκομείου για ένα 

έτος,  προϋπολογισμού  σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 

 

 

 

        

 



                                    ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΤΟΠΟΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΑ 
 

ΩΡΑ 

Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 
ΧΑΪΔΑΡΙ 

 
 

  14 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2013 

 
 

ΠΕΜΠΤΗ 

 
 

10:00 π.μ.   

 

Προσφορές θα  κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω 

ημερομηνίας δηλαδή στις  

                                 13   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2013  ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00 . 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 118/07.και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: 

          ΑΡΘΡΟ 1Ο  

     Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν : 

1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική 

γλώσσα. Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα 

κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι : 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν 

υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην 

εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά 

ισχύει για εξήντα ημερολογιακές (60) ημέρες, από την επόμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την 

υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  



Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό , βιομηχανικό 

και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Η τιμή  θα αναλύεται ως εξής: 

α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής) 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν 

δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή με 

απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013 και με δικαίωμα παρατάσεως της 

συμβάσεως, μέχρι δώδεκα   μήνες, με μονομερή απόφαση του 

Νοσοκομείου.  

Η παράδοση του είδους που θα παραγγέλλεται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν 

και όχι πέραν των τριών (3) ημερών από την παραγγελία. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  

Η  εξόφληση  του προμηθευτή θα  γίνεται  με   την παράδοση    του πετρελαίου 

μετρητοίς και με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ και Ο.Γ.Α. 

20% επί του χαρτοσήμου. 

• Φόρος εισοδήματος 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας . 

• Υπέρ της Ψυχικής Υγείας κράτηση 2% σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν. 

3580/07 

ΑΡΘΡΟ 8Ο
 



Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο 

ποσόν των  σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ   συμπεριλαμβανομένου   

Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο
 

Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). 

                  

 

 

                                                                        

                                                         Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                        

                                                   ΙΣΙΔΩΡΟΣ     ΠΡΩΙΟΣ 

                                                        

 



                                               

                                                           
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


