
 

       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ.     
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 12461 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                                     ΥΑΨΓΑΡΙ   8-1-2015   
ΓΡΑΦΔΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 178 / 737388 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ  
ΓΙΑ ΣΙ ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 40.000,00 ΔΤΡΧ  ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ ΥΟΝΓΡΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΣΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 
                              
 
 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
22-1-2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
22-1-2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ. 
 
 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 

 
 
 

 
 



 

 
Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 
3. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2219/4-12-2014 (ζέκα 12ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα  
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ»  

4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2221/22-12-2014 (ζέκα 4ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 
ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε επαλάιεςε ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ πξνκήζεηα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 
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Δπαλαιεπηηθό πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,00 
επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή κε βάζε ην πνζνζηό 
έθπησζεο επί ηεο κέζεο ρνλδξηθήο ηηκήο ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, κε ηνπο παξαθάησ 
βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ 

ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.   

       
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα 
νπνία δελ απνδέρεηαη. Δπίζεο ζα δειώλεηαη ξεηά όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από 
άιινπο δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. , δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε θάπνην 
παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, ε επηρείξεζή 
ηνπο δελ ππόθεηηαη ζε ηπρόλ λνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο πξνο ην Γεκόζην.   

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 



 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία καο 
πξηλ από ηε ιήμε απηήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε άιινλ πξνκεζεπηή από ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κήλεο. Η παξάδνζε ηνπ 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 
ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη εληόο ηξηώλ (3) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο παξαγγειίαο. 
   
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αλαιύεηαη σο εμήο : 
Α) Πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο κέζεο ρνλδξηθήο ηηκήο ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
Β) Δπηβάξπλζε Φ.Π.Α. (ζπληειεζηήο) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σνλ Πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Κξάηεζε 1,5% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 2% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%. 

 Φόξνο 1%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
40.000,00  επξώ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 
θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
                                                                                    
                           Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 
  
 
 

                                                         ΙΙΓΧΡΟ  ΠΡΧΙΟ  


