
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.     
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 , ΥΑΨΔΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                                    ΥΑΨΔΑΡΙ   24-11-2016   
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13006 / 765696 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΔΟΜΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
   

 
 
 

                              
 
 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
7-12-2016  ημΫρα ΣετΪρτη και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
7-12-2016  ημΫρα ΣετΪρτη και ώρα 09:30΄ π.μ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343, ΥΑΨΔΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 η. Α΄) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

2. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο»   

3. Σν Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-5-2010 η. Α΄) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
 

4. Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/1-3-2012 η. Α΄) «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο … θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
5. Σελ εγθύθιην Νν.18 (αξ. πξση.: ΓΝα΄/νηθ.68559/Φ.ΔΓΚΤΚΛ./19-10-2016) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ (ΑΓΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΕΦ7) 
 
6. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 

12984/765674/23-11-2016 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

 
7.  Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν , «Ννκηκνπνηήζεηο ππνγξαθώλ γηα ην 
έηνο 2016» 

 
8. Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2266/10-3-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 4ν , «Σξνπνπνίεζε λνκηκνπνίεζεο 
ππνγξαθώλ έηνπο 2016» 
 

 
 

 
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 

 
 
Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ, γηα ηελ πξνκήζεηα Ϋως 20.000 λίτρων πετρελαίοσ θΫρμανσης, γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ εμσλνζνθνκεηαθώλ δνκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 
επξώ πιένλ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (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.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 

 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.   

       

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, όηη απνδέρεηαη 
ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά 
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 ζα ηζρύνπλ θαη ζα δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Ζ ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί εγγξάθσο από ηελ 
ππεξεζία καο, πξηλ από ηε ιήμε απηώλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε άιινπο πξνκεζεπηέο, από ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ζ 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) πληειεζηήο Φ.Π.Α. (%) 
 
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (όπνπ 
ππάξρνπλ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ζ ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε ζε θεληξηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν, από 
εληαίνπο δηαγσληζκνύο, ε ζύκβαζε ζα πάςεη λα ηζρύεη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηηο 
εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 
παξαγγειίαο .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φόξνο 1%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 20.000,00 
επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 
κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
                                                                            
                       

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 
  

                                                                ΙΙΔΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ  
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