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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Koζάνη  21.09.2016 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ             

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- 

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  

ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Τμήμα: Οικονομικού 

Γραφείο: Προμηθειών 

Πληροφ.: Τσιβελή  Κων/νιά 

Ταχ.Δ/νση: Μαματσίου 1 

Τηλέφωνο: 2461352639 

Φαξ:2461352638 

Ε-mail:promithies@mamatsio.gr 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡ.13/2016 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (CPV:09100000-0) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Χαμηλότερη τιμή  

(Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή 

πώλησης) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 

Ημέρα: Παρασκευή ώρα:10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2016 

Ημέρα: Πέμπτη ώρα: 14:00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  

Φορέας: Ν. Κοζάνης (Γραφείο προμηθειών) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Φορέας: Ν. Κοζάνης  

με υγρά καύσιμα (CPV:9091000-9), για επτά (7) μήνες 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

(30.000,00€ για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας & 30.000,00€ 

για το Νοσοκομείο Κοζάνης) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επτά (7) μήνες 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

 

      

Το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σε εκτέλεση  της  αριθμ. 280/26-08-2016  

ΑΔΑ: 7ΒΔΩ4690ΒΣ-ΧΥΗ & 281/26-08-2016 Αποφάσεις του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

1.του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α΄) «Εθνικό σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

2.του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

3.τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

4.τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014). 

5. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»  

6. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ  Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»    

 

Το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ προβαίνει στη  

διενέργεια Ανοικτής  Διαπραγμάτευσης  για την προμήθεια  «Υγρών Καυσίμων»   

(CPV: 9091000-9) για  επτά (7) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

(30.000,00€ για το Νοσοκομείο Κοζάνης & 30.000,00€ για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας).  

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  (μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική 
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τιμή πώλησης όπως προκύπτει κάθε φορά από τα εβδομαδιαία δελτία επισκόπησης τιμών 

καυσίμων. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω εφόσον ασκούν  

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί 

      

ΑΡΘΡΟ 1ο   
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 
Προμηθειών 

29  Σεπτεμβρίου  2016 
Ημέρα: Πέμπτη  
ώρα: 14:00 μ.μ. 

30 Σεπτεμβρίου 2016 
Ημέρα: Παρασκευή  
ώρα: 11:00 π.μ. 

Γραφείο 
Προμηθειών 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

 Η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο θα αποσταλεί στο 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου προς έγκριση. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2o 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση: 

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)   

ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗ  

Τ.Κ. 50131 

Γραφείο Προμηθειών  

Τηλ: 2461352639, fax: 2461352639 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών του, αφού πρώτα 

πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο 

αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα θα ορίζεται ως πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

2.1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ». 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση. 

2.3. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

2.4. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα Δικαιολογητικά, Τεχνικά και 

Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα προσφερόμενα είδη. 

4. Όλα τα στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 

οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Αντιπροσφορές  κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές. Οι συμμετέχοντες που δεν 

θα συμμορφωθούν με τον ανωτέρω όρο, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθούν ή να επικαλεστούν λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προσφορών τους.  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:  

 Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων  των βυτιοφόρων 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 
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 Υπεύθυνη δήλωση  του Ν 1599/86 στην οποία θα: 

A. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο θα συμμετέχετε (π.χ. Αρ. 

Διακήρυξης, τόπος διενέργειας, ημερομηνία διενέργειας κ.λ.π) 

B. Δηλώνετε ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας: 

      Β.1. δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

      Β.2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

      Β.3. είστε ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

κι ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.  

     Β.4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

     Β.5. δεν τελείτε υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

     Β.6. η επιχείρησή σας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, είναι 

συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 

     Β.7. δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου. 

     Β.8. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας από διαγωνισμό του δημόσιου τομέα.  

     Β.9. δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

σας δραστηριότητας. 

     Β.10.παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

     Β.11.η προσφορά σας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, τους 

οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. 

    Β.12. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά σας είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. 

    Β.13. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας μας. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών 

συνιστά τoν αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών  του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ», για χρονικό διάστημα επτά(7). 

Πίνακας Ειδών 

 Είδος Ενδεικτικές 

Ποσότητες 

Φορέας Ν. Κοζάνης Πετρέλαιο Κίνησης 28.000lit 

 Πετρέλαιο Θέρμανσης 5.000 lit 

Φορέας Ν. 

Πτολεμαίδα 

Πετρέλαιο Κίνησης 49.000lit 

 

1. Πετρέλαιο κίνησης 

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 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω 

πίνακες : 

Πίνακας 1.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

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

Πίνακας 1.2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα 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. 
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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 : 

Πίνακας 1.3 

 
 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων 

EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

 

 

 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 

εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 

Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές 

και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα 

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 ΙSO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN ΙSO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN ΙSO 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) 
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προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». 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 θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, 

όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε 

ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του 

πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του 

χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, 

πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 2.1 

  Όρια  
Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  Να 
αναφέρεται 

EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος 
απόσταξης 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 
    EN 24260 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

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

(α) Διάρκεια : 3 ώρες 

Πίνακας 2.2 

 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία 
Α 

Κατηγορία 
Β 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 
    ISO 3016 
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Όπου : 

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κατηγορία Β (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 : 

Πίνακας 2.3 

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. 

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination 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 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - 
Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy 
dispensive XRF method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength 
dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur 
content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 και 
ISO 3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge 
method. 

 
 Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων 

EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των 

ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 

127/Β/18.2.1999). 
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3.Γενικά 

Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος θα πρέπει να φέρει πάντοτε (σε κάθε παράδοση) 

τη βαθμονομημένη και θεωρημένη βέργα, βάση της οποίας είναι δυνατόν να ογκομετρηθούν οι 

παραδιδόμενες ποσότητες εντός των δεξαμενών του βυτιοφόρου.  

Χρόνος παράδοσης ορίζεται οι δύο ημέρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν 

συνεννοήσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 α  Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, 

η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι 

φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα,  νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του 

Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει 

παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

Υπογραμμίζουμε ότι οι προσφερόμενες τιμές σας, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 

αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών (www.epromy.gr).  

 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση 

σταδίων /φάσεων,από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, στις 30-09-

2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Πληρωμή: Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου Κοζάνης (ΚΑΕ 1611). 

Η πληρωμή θα γίνεται υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.  

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

http://www.epromy.gr/
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Κρατήσεις: Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα 

επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της 

προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών υγείας, παρακρατείται 

ποσοστό 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε είδους 

παρακρατήσεων υπέρ τρίτων, υπέρ του ειδικού κωδικού «Κεφάλαιο Κοινωνικής και 

ανθρωπιστικής Αντίληψης», σύμφωνα με την αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17-03-2009 ΚΥΑ. 

Επίσης σύμφωνα  με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012) άρθρο 238, εδάφιο 2, 

περίπτωση β,  κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡOΣΦOΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ  
H κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική 

τιμή πώλησης όπως προκύπτει κάθε φορά από τα εβδομαδιαία δελτία επισκόπησης τιμών 

καυσίμων).αφού ελεγχθεί : 

 η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

 η  προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό  

 η τιμή του είδους στο παρατηρητήριο τιμών  

 η επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη των ειδών 

 Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που 

συνεκτιμάται.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 7Η0Ι4690ΒΣ-ΧΜΟ



 Σελίδα 13 από 16 

 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

    Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo Δ.Σ. του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί 

εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

       Ο Προμηθευτής  μετά από έγγραφο του Νοσοκομείου  υπoχρεoύται  να προσκομίσει τηv 

πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στο 

Νοσοκομείο  μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης. 

       Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές η ποσότητα του είδους θα 

μοιράζεται ισόποσα σε όλους όσους είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

      Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη 

κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 

προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 

διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ 

και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως 

για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, και ιδίως:  

α)για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β)εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ)εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια 

δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 

118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να  καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό 

ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που 

κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες 

από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκα-

θάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 
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 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1.Η σύμβαση αρχίζει  με την ημερομηνία υπογραφής  και έχει ισχύ  για επτά (7) μήνες, με 

δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με τα αρμόδια όργανα των Νοσοκομείων, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις. 

2.Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου στα πλαίσια 

της σύμβασης, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, πάντα μέσα στα 

πλαίσια των κειμένων διατάξεων και της σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της 

προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

3. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής 

της σύμβασης.  

4. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία 

λήξης της σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που 

παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών εκτελείται σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης. 

5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη 

λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς 

αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί 

αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία 

(Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας κ.α. ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 

2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα 

αφορά και το Νοσοκομείο ή ολοκληρωθεί διαγωνισμός από την ΕΠΥ η οποία έχει 

εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει ενιαίο διαγωνισμό για όλα τα Νοσοκομεία της 3ης  ΥΠΕ 

Μακεδονίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ 

1. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 
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του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους 

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την 

τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 

προσφορά.  Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α  

Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή 

περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 

προμηθευτή.  H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.  

3. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Τον 

προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  

 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-06-

2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως 

επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της αξίας των 

ειδών (αρ. 4 Ν4013/2011, ΦΕΚ 204/Α’ /15-09-2011) 

0,10% 

 

Επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί αυτού, 

το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το Νοσοκομείο. (σχετ.  αρ. πρωτ. 

2894/08-07-2014 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και Δ.ΤΕΦ. Α΄1087988 ΕΞ 2013/30-05-2013  

έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών κι Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) 

όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα 

παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος. Η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται επί της καθαρής 

αξίας αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας 

των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
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αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

και κανονιστικές Διατάξεις. 

4. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

5. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου.    

6. Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί προμηθειών τoυ 

Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών , όπως ισχύoυv κάθε φoρά. 

7.  Η διακήρυξη θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Φορέας Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (www.mamatsio.gr), την  

ιστοσελίδα  (www.et.diavgeia.gov.gr) και την ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.gr)  στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.                                                                                                                                                                    

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη. Το 

Νοσοκομείο δεν έχει  την υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως 

αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 
 
 
                                     Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΛΙΟΣ 
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