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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
 

Το Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έχοντας  υπόψη :   
 
 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 

6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
10. Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
11. Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία». 
12. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2358/13-12-2018 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Νοσοκοµείου, θέµα 8ο, «Νοµιµοποίηση υπογραφών για το έτος 2019». 

13. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2371/23-05-2019 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου, θέµα 8ο, «Έγκριση πίνακα προγραµµατισµού προµηθειών έτους 2019- 
Υποβολή πρακτικού αποτελεσµάτων διεξαγωγής ετήσιου συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια υλικών καθαριότητας». 

14. Την Απόφαση Έγκρισης Aνάληψης Πολυετούς Yποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 
18473/817023/18-12-2019 (Α∆Α: Ω4Μ3469Η27-Β0∆), ποσού 24.800,00€ συµπ/νου 
Φ.Π.Α. 24%, 
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καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά «για την ετήσια προµήθεια έως 20.000 
λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εξωνοσοκοµειακών δοµών του 
Νοσοκοµείου», µε προϋπολογισµό 24.800,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, (µε 
βάση το ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής του δελτίου πιστοποίησης 
τιµών της Περιφέρειας Αττικής, κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης) 
 
 
Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν υπόψη ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν 
την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον 
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό. 

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, Α.Φ.Μ. - ∆.Ο.Υ, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email). 

 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα 
Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 27-12-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.µ.                                                 
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 
προσφέροντα ως εκπρόθεσµη. 
 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. στις 27-12-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ π.µ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 

� ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 
� ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
� ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής 

ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων της 
έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα,  

� ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους,  

� Αποδέχοµαι τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που θέτει η Αναθέτουσα 
Αρχή στην παρούσα πρόσκληση. 

� Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσµεύοµαι να προσκοµίσω δικαιολογητικά, που θα 
µου ζητηθούν, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των άρθρων 73 και του άρθρου 74 
του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών. 
 

Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού είναι τα  ακόλουθα: 
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� Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των 

εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

� Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

� Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

� Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 

� Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.  

� Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  

� Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη πτώχευσης και µη κήρυξης 

σε πτώχευση.  

� Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη ειδικής εκκαθάρισης και µη 

εξυγίανσης. 

�    Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη αναγκαστικής διαχείρισης. 

�    Εφόσον, πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

�    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονοµικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισµού που αφορούν: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 

του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

• δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 

φορέα,  

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

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές  δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166),  

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική  νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ), 

• την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, 

• την κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016,  

• τη σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

• την προσπάθεια να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

• την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016, 

• ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 

3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Επικουρικά µπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) µε θέµα «∆ιευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και 

ισχύος των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), κατόπιν δηµοσίευσης του ν. 4605/2019». 

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσµίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως 
επόµενος στην κατάταξη συµµετέχων. 
Η συµµετοχή στη διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη ετήσιας σύµβασης προµήθειας έως 
20.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εξωνοσοκοµειακών δοµών του 
Νοσοκοµείου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, η 
υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες  από τις κείµενες  διατάξεις κυρώσεις. 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µέσω της παρούσας 
πρόσκλησης υποβάλλονται  µε την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Τον ανάδοχο θα  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  
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• Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 

• Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.  

• Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

•  Φόρος 1%   

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, 
αναστείλει, τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούµενη 
ενηµέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο, χωρίς καµία ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.                                   

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                                                        ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΣΝ8469Η27-80Η



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄                                                                                                       
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1ος 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.  
 
2ος 
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προµήθειας, σε άλλους προµηθευτές, από τον 
προσφέροντα στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης. 
 
3ος  
Η προσφερόµενη τιµή θα αναλύεται ως εξής: 
Α) Ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής του δελτίου πιστοποίησης τιµών της 
Περιφέρειας Αττικής, κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης  
Β) Συντελεστής Φ.Π.Α. (%) 
Οι τιµές θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Παρατηρητηρίου Τιµών (όπου 
υπάρχουν). 
 
4ος  
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της υπογραφής της. 
Σε περίπτωση που υπογραφεί σύµβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, από ενιαίους 
διαγωνισµούς, η σύµβαση θα πάψει να ισχύει. 
 
5ος  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το πετρέλαιο θέρµανσης στις εξωνοσοκοµειακές 
δοµές του Νοσοκοµείου, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Η παράδοση θα 
γίνεται εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας .  
 
6ος  
Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής. 
 
7ος  
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
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