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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 204/Α/1974).
1.2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 (περ. 53)
του Ν.4412/2016.
1.3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
1.4. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/1996) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
1.5. Του Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων
συμβάσεων Προμηθειών».
1.6. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις.».
1.7. Του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.».
1.8. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών
μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
1.9. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.10. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ
279/Α/2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”» όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 375 (παρ. 10) του
Ν.4412/2016.
1.11. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο
24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και ισχύει σήμερα.
1.12. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.13. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 377 (παρ. 59) του
Ν.4412/2016.
1.14. Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
1.15. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 377 (παρ. 35) του Ν.4412/2016.
1.16. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
σήμερα.
1.17. Του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις.», άρθρο 24 για την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου τιμών και
ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο
24 παρ.6).
1.18. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών
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οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 375 (παρ. 8 & 9) του Ν.4412/2016.
Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 377 (παρ. 28) του
Ν.4412/2016.
Του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.».
Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 (περ. 27) του Ν.
4412/16.
Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες.».
Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 377 (περ. 24) του
Ν.4412/2016.
Του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού».
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 375 (παρ. 7) του Ν.4412/2016.
Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, …. και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015», άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013.».
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο
377 (περ. 14) του Ν.4412/2016.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 375
(παρ. 4) του Ν.4412/2016.
Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής …. και άλλες διατάξεις.», παρ. 2 του άρθρου 64 «Συντελεστές
παρακράτησης φόρου».
Του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.».
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρου 377 (περ. 7) του
Ν.4412/2016.
Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο …. και άλλες
διατάξεις», Άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών».
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 (περ. 84) Ν.4412/2016.
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1.37. Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37(Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων).
1.38. Της υπ΄ Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) Απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς της Συνεδρίασης
4η/11.05.2020 - Θέμα 6ο (ΑΔΑ: 6Ψ804690Β2-ΩΩΚ): «Έγκριση σκοπιμότητας για τη
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετήσιας προμήθειας
υγρών
καυσίμων για το Γ.Ν. Κιλκίς (Οργανική Μονάδα Κιλκίς)».
2.2. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς της Συνεδρίασης
4η/11.05.2020 – Θέμα 7ο (ΑΔΑ: 6ΣΑ14690Β2-ΖΘΧ): «Έγκριση σκοπιμότητας για τη
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας».
2.3. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς της Συνεδρίασης
11η/14.07.2020 - Θέμα 16ο (ΑΔΑ:Ω7ΣΖ4690Β2-7ΞΖ): «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανάθεση
προμήθειας καυσίμων του Γ.Ν. Κιλκίς (Οργανική Μονάδα Έδρας Κιλκίς και
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας)».
2.4. Την με αρ. πρωτ. 203/20.07.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:67ΟΤ46904Ξ-ΧΣ1) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 234 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Νοσοκομειακής Μονάδας Γουμένισσας για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.
2.5. Την με αρ. πρωτ. 321/29.06.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΤΠΤ4690Β2-9ΜΥ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 348 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Νοσοκομειακής Μονάδας Κιλκίς για τη διενέργεια
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.
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Σ’ αυτήν τη Διαγωνιστική Διαδικασία οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
στον κατωτέρω πίνακα:
Αγοραστής

Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή που έχει δικαίωμα να υποβάλλει
παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ημέρα (-ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε
συγκεκριμένο σημείο της παρούσας διακήρυξης.

Παραγγελία (-ες)

Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον
αγοραστή για την προμήθεια ειδών της διακήρυξης

Παράδοση (-σεις)

Προσφορά

Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις
καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη
παραγγελία/σύμβαση.
Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Αναθέτουσα Αρχή

Ορίζεται το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Τοποθεσία (-ες)
Παράδοσης

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα
καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία

Η ερμηνεία της Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων» θα υπόκειται στις
κατωτέρω πρόνοιες:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο
στον πληθυντικό, και αντίστροφα
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από
δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν
αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της
τροποποίησης.
iv. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα
ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Διακήρυξης.
v. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Καυσίμων». Η προϋπολογιζόμενη
δαπάνη του έργου είναι 168.286,35€ με ΦΠΑ (CPV 09100000-0), ΚΑΕ 1611. Το
κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίας
έκπτωσης (%)για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα της κάθε ομάδας
υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)
επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, κατά την ημέρα
παράδοσης.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
ανάθεσης.
Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 168.286,35€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η παράδοση του είδους θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα
Κιλκίς): Νοσοκομείου 1, Κιλκίς και (Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας): Μαυροπούλου 9,
Γουμένισσα.
 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα τρίμηνης
μονομερούς παράτασης, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

22/07/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/07/2020,
ώρα 7:00π.μ

18/08/2020,
ώρα 15:00μ.μ λήξη
υποβολής προσφορών
και
21/08/2020
αποστολής έντυπων
δικαιολογητικών

24/08/2020
και ώρα έναρξης
ηλεκτρονικών
αποσφραγίσεων
09:30π.μ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και την ΥΑΠ/Φ.40.4/162/2013
(Β’401). Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε
γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα
κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, όπως
ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από την
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή
την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία,
υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την αρχική
ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή
ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους
διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία
επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης
προσφορών.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, παραγ. 2.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
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ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής.
4α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(2) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
(α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
4β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
4γ.Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
4δ.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής
προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να
συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων
Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων
οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι
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προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν
την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο χώρο του διαγωνισμού («Ενέργειες ->
Επικοινωνία»).
Ο αρμόδιος χειριστής του διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής συγκεντρώνει από το
χώρο του διαγωνισμού («Ενέργειες -> Επικοινωνία») τα αιτήματα των οικονομικών
φορέων για εκπαίδευση.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1
2

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

3

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ([μεγαλύτερο ποσοστό
ενιαίας έκπτωσης (%)]»
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
«ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τ.Ε.Υ.Δ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4
5
6
7
8
9
10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.
4412/16. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων των ενδιαφερομένων
(εγγεγραμμένων προμηθευτών), σε ηλεκτρονική μορφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά για τους
λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2010), μέσω του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Ο προσφέρων υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά
της πρόσκλησης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
όρους της διακήρυξης.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές,
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
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διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
10. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη, την
υπεύθυνη δήλωση (Τ.Ε.Υ.Δ) που προβλέπεται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (άρθρο 79
παρ. 4) και το υπόδειγμά της βρίσκεται στο παράρτημα Ι.
Διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr.
11. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδα ΠΡΩΪΝΗ του Κιλκίς) ,
στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Κιλκίς
http:www.ghkilkis.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
12. Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και οι
λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός
CPV

Διαγωνισμός
09100000-0
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής η οποία θα δοθεί ως:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης (%),για ολόκληρη την
προσφερόμενη ποσότητα της κάθε ομάδας υγρών καυσίμων, επί
της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης
(πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς, κατά την ημέρα παράδοσής των, σύμφωνα με τους όρους
και προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ : Στη πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Νοσοκομειακή
Μονάδα Γουμένισσας, Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 613 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Γουμένισσα
24-07-2020, ώρα 07:00π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18-08-2020, ώρα 15:00μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ &
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

21-08-2020, ώρα 15:00μ.μ.
24-08-2020, ώρα 09:30π.μ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.
Όπως αναλυτικά ορίζονται στα Παραρτήματα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στα Παραρτήματα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς
& Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας).
135.714,80€ (χωρίς ΦΠΑ)
168.286,35€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
-Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς = 84.566,35€ (με ΦΠΑ)

Ανάλυση Προϋπολογισθείσας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ = 74.200,36€ (με ΦΠΑ)
Δαπάνης
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ = 9.729,99€ (με ΦΠΑ)
ΒΕΝΖΙΝΗ = 636,00 € (με ΦΠΑ)

-Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας = 83.720,00€ (με ΦΠΑ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ = 81.440,00 € (με ΦΠΑ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ = 2.280,00€ (με ΦΠΑ)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΙΛΚΙΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται,
μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα στις δεξαμενές
των Μονάδων ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται τηλεφωνικά
ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ), μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα από
την παράδοση του καυσίμου στους παρακάτω τόπους:
1. Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς):
Νοσοκομείου 1, Κιλκίς.
2. Γενικό
Νοσοκομείο
Κιλκίς
(Νοσοκομειακή
Μονάδα
Γουμένισσας): Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο εφοδιασμός των οχημάτων του:
1. Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς) και
2. Γενικό
Νοσοκομείο
Κιλκίς
(Νοσοκομειακή
Μονάδα
Γουμένισσας)
θα γίνεται στο πρατήριο του προμηθευτή μέσω αντλιών με το
ειδικό δελτίο κίνησης που διαθέτει το κάθε όχημα και στο οποίο
θα υπογράφεται από τον οδηγό και τον προμηθευτή για τα λίτρα
που χορηγήθηκαν στο όχημα.
Ο εφοδιασμός της Νοσοκομειακής Μονάδας του Κιλκίς θα γίνεται
στις εγκαταστάσεις και της δεξαμενές της Μονάδας, Νοσοκομείου
1 Κιλκίς.
Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι ίδια με των κρατικών
διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν τις Αποφάσεις του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε
ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Όπως των κρατικών διυλιστηρίων
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ : Όπως των κρατικών διυλιστηρίων
ΒΕΝΖΙΝΗ: Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

ΔΕΙΓΜΑ

Δεν απαιτείται (μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός 24 ωρών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

23/07/2020

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα
αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%
(αρθρ. 3, Ν.3580/2007) (ΦΕΚ 545 Β΄/24.3.2009) «Τρόπος και
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού
2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας».
Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
βάσει του άρ. 350 του Ν. 4412/16, καθώς και 0,07% υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του αρ. 4, παρ. 3 του Ν.4013/11 όπως
τροποποιήθηκε
με το
άρ. 44 του Ν.φόρος
4605/19,
πλέον χαρτοσήμου
Κατά την πληρωμή
παρακρατείται
εισοδήματος
σύμφωνα
και
ΟΓΑ,
η
οποία
υπολογίζεται
επί
της
αξίας,
χωρίς
ΦΠΑ, της
με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του
άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/2011 και όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν.4072/2012 και
κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης (παρ. 6, άρ. 36 του Ν. 4412/16).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
1.2.Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
1.2.1. Περιεχόμενα
προσφορά»

(υπο)

φακέλου

«Δικαιολογητικά

συμμετοχής

–

Τεχνική

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, η εγγύηση
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους (που θα είναι
συνταγμένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα), εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 92 έως 94 του Ν. 4412/2016και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α. Εγγύηση συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 1.2.3
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην
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Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει (άρθρο 72 του ν. 4412/2016)αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 4412/16,δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται (άρθρο 72 του ν. 4412/2016) στον ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:

α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις
β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών
γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
Β. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν.
4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016)
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διατίθεται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της παρούσης, οδηγίες
αυτού) στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και
την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με
την παρ. 1α) και 2 του άρθρου 75.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, ως λόγοι αποκλεισμού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ισχύουν τα
Άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/16.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
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προμηθευτές συμμετέχουν στους

Ε. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν,
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
ΣΤ. Απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3054/2002.
Ζ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων.
Η. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
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Ο (υπό) φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», φάκελος τεχνικής
προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)

Φύλλο Συμμόρφωσης (συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του
συστήματος).
2) Αναλυτική Τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου στην οποία εκτός των άλλων θα
συμπεριλαμβάνεται υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, όπως
εγχειρίδια, προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, ISO, CEMARK κλπ, από τα
οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.
3) Δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν.
4) Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι
θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του
δραστηριότητας.
5) Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου
είδους και μεγέθους
6) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και
εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του
προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά
αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη
εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους (σε περίπτωση διαφορετικής ημερομηνίας θα λογίζεται η ψηφιακή
χρονοσήμανση), η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Οι εν λόγω δηλώσεις θα
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο (προσφέροντα) δεν
απαιτείται θεώρηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή
ή τα ΚΕΠ.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται
οικονομικά
στοιχεία.
Τυχόν
εμφάνιση
οικονομικών
στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή η οποία θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός
ΦΠΑ.
Η σύγκριση θα γίνει με την χαμηλότερη τιμή αφαιρούμενου του ποσοστού έκπτωσης.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:
Τιμές Προσφορών (ποσοστά έκπτωσης επί της εκατό % ανά/Λίτρο) – Νόμισμα σε
€ Ευρώ
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης,
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρη την ποσότητα της κάθε ομάδας υγρών καυσίμων,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμάτευση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Στην τελική τιμή πώλησης του καυσίμου, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνεται η αξία του ΦΠΑ όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση που
έχει σχέση με την μεταφορά.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς κ.λ.π.) βαρύνει τον προμηθευτή.
Το ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος
της σύμβασης και για το διάστημα των τυχόν παρατάσεων.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων ενός είδους υγρών καυσίμων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
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προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ 93, τ. Α').
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς
(Εκκίνησης) που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
προμήθεια είδος.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ποσοστών εκπτώσεων) (ιδίως
όταν αυτά είναι ασυνήθιστα υψηλά για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του
Νοσοκομείου.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία
(τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε
μορφή pdf.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης
: = 1,006€ με ΦΠΑ
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης
: = 1,345€ με ΦΠΑ
Τιμή αναφοράς Βενζίνης Αμόλυβδης
: = 1,595€ με ΦΠΑ
Οι τιμές αναφοράς των ειδών πετρελαίου κίνησης (Diesel κίνησης), πετρελαίου θέρμανσης
και βενζίνης αμόλυβδης έχουν προσδιορισθεί με βάση την μέση τιμή λιανικής πώλησης
καυσίμων (σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων Νομού Κιλκίς του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις
11/02/2020)
-Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα της κάθε
ομάδας υγρών καυσίμων, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
-Επισημαίνεται ότι, επί ποινή απόρριψης:
α) η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
β) προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ (€) ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι προσφέροντες οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, επί
ποινή αποκλεισμού τον πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς του
Παραρτήματος Ζ΄.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά και οικονομική προσφορά) του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας) σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή (δεν υποβάλλονται τα ΦΕΚ καθώς επίσης και τα έγγραφα που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή).
Όλες οι προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα υποβληθούν εντύπως πρέπει να βρίσκονται σε
σφραγισμένο φάκελο (με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «ΝΑ
ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», τον πλήρη
τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, τον αριθμό και τον τίτλο της διακήρυξης,
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
(συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικής διεύθυνσης, ταχυδρομικού κώδικα, τηλεφώνων
επικοινωνίας και φαξ και e-mail).
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στους
(υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν
αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς
(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και Τεχνικής Προσφοράς», η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού
συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Επισημαίνεται ότι :
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των
προσφορών.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
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 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
δηλαδή στις 24/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
2.2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
2.3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Την ανωτέρω διαδικασία διαδέχεται η παραλαβή και αποσφράγιση των ενσφράγιστων
φακέλων με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», τα μονογράφει και τα σφραγίζει. Οι
υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, αλλά,
μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo
φάκελο, o οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και
παραδίδεται στην Υπηρεσία. Η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο
στάδιο και μετά τη λήψη απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται
αποκλειστικά για το σκοπό της έννομης προστασίας των υποψηφίων. Απαγορεύεται η
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των προσφορών,
το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου, η παραβίαση των οποίων
συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής, ως αναλύεται παρακάτω:
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α. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων, για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών
προσφορών
για
τη
συμφωνία
ή
ασυμφωνία
τους
με
τις
τεχνικές
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή τους, αν προβλέπεται το
κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
β. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι
χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα,
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί
φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να πράξουν ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες
διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
γ. Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη
λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
δ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο
χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
ε.

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), και μετά την
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες
που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για
την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση
που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η διαδικασία ακολουθείται και για τους
φακέλους που περιέχουν την έντυπη μορφή της προσφοράς, ως ακολούθως: η
Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
οικονομικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
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Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού των οικονομικών προσφορών,
κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης
και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή
μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα
Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

η. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο
χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
Η Επιτροπή στην συνέχεια καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση της σχετικής αποφάσεως καθώς και του
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού στο Σύστημα.
Κατά την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης/ανακοίνωσης, είναι αποδεκτό ότι οι
συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία, για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.
pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
περίπτωση είναι:
I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής
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εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που
προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου.
III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο
ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού.

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης,
με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
4.2 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου είναι δυνατόν, κατά
κανόνα να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
β) οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμών) στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»




Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα
ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση,
γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού, υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την
έκδοση τελικής απόφασης.

Η έντυπη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνεται στο Γραφείο
Προμηθειών της Νοσοκομειακής Μονάδας Γουμένισσας, σε σφραγισμένο φάκελο, με
διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή
Μονάδα Γουμένισσας, Γραφείο Προμηθειών, Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 613 00
Γουμένισσα).
 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.
κ.λ.π.).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες (άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72, Ν.4412/2016 εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κιλκίς για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
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Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ματαιώνεται η διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 106 του ν. 4412/16.

6. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που
ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην
προσφορά του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις,
όπως εκάστοτε ισχύουν και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.
Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό (ποσοστό έκπτωσης) θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση
εκτέλεσης της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για
το αντικείμενο της προμήθειας, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά
και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση κατά την
οποία οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα
στο άρθρο 88 του ν. 4412/16.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν ενδεικτικά οι παρακάτω κρατήσεις:
1

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης άρθρο 3
του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) και άρθρο 24 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και
άρθρο 77 παρ. 1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)

2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,07%
επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, άρθρο 4 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).
 Επί της κράτησης 0,07% 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)

2%

0,07%
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3 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν. 4412/16)

4 Υπέρ Δημοσίου κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (παρ. 6, άρθρο 36 του
Ν.4412/2016).

0,06%

0,02%

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος, 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). Η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας αφού
αφαιρεθούν οι κρατήσεις.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η τιμή κατακύρωσης (ποσοστό έκπτωσης) που θα προκύψει από το διαγωνισμό, θα είναι
δεσμευτική, και θα περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο
κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον
συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10, στο Ν.4152/2013 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στο Ν. 4412/2016, με την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του ν.4412/16.
8.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο
208 του ν. 4412/16 με επιτροπή που θα καθοριστεί με μέριμνα του Γ.Ν. Κιλκίς, παρουσία
του προμηθευτή ή του νομίμου αντιπροσώπου του.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (εφόσον αφορά προμήθεια
υλικών).
γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή.
δ. Πρωτότυπα δελτία αποστολής με πλήρη περιγραφή των ειδών (εφόσον αφορά προμήθεια
υλικών).
ε. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικείας εφορίας.
στ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ.
ζ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο
σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα(60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται
υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο.
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Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη
θεώρηση αυτού, καθώς και
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών
με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους
του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν στην
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς για τους λόγους και με τη
διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2010), μέσω του
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και της
Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013)
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

10. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997) και
έχουν σύμφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η΄)
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. (με ανάλογη στρογγυλοποίηση). Το
συνολικό ποσό της εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισμα των απαιτουμένων
εγγυήσεων για τα τμήματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά.
β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
δ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων
της απόφασης κατακύρωσης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (όπως στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Η΄)
α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του
ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες του
συμβατικού χρόνου.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
ε) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που
ορίζει ο Ν.4412/16.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.

12. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016 να αποφασίσει:
α) Κατακύρωση του συνόλου του διαγωνισμού.
β) Κατακύρωση σε ποσοστό που ανέρχεται 30% (για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας
μέχρι 100.000,00€) και 15% (για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001,00€)
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και για το
σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαπραγμάτευση των άρθρων 29 και 32
του Ν.4412/2016 εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών.
δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και για
το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού.
ε) Ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή αναμόρφωση του αποτελέσματός της ή επανάληψή της,
σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη λαμβάνει χώρα από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.

13. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:
α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.
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β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
4412/2016.
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την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για
κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν.

14. ΣΥΜΒΑΣΗ
Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης.
14.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων
της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται
ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά:
 η Προσφορά του Αναδόχου και η
 παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων
διατάξεων του Ν.4412/16.
14.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης.
14.3 Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω
προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
ν’ αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την
επανάληψη του διαγωνισμού.
14.4 Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) και
να τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση (π.χ.
λήψη πληρωμών κ.α.).
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 «Τροποποίηση
συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:
 Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια & παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και
ποιότητα),
 Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής
διάρκειας, εφόσον υπογραφούν σχετικές συμβάσεις από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο
Υγείας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4ηΥ.Πε.).
14.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αναπληρωτή
Διοικητή του Φορέα.

15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’
εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 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 ή άλλη χώρα της
ΕΕ.

16. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr)
με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999,των διατάξεων
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012) και
αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 τουν.4155/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο
ποσοστό ενιαίας έκπτωσης (%), για όλα τα είδη, επί της νόμιμα διαμορφούμενης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή
Ενότητα Κιλκίς, κατά την ημέρα παράδοσής των), αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και

στη

διακήρυξη όρους.
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης,
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης για ολόκληρη την ποσότητα της κάθε ομάδας υγρών καυσίμων, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη με απόφαση της Επιτροπής.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Ανάδοχος δύναται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη
προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την
προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας
προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα
με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε
εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παράδοση/παροχή των προς προμήθεια υλικών/υπηρεσιών θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο
Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς και Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας όπως θα
αναγράφεται στην σύμβαση), στο ανάλογο Γραφείο Διαχείρισης και η παραλαβή τους θα γίνει
από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας/παροχής υπηρεσίας.
Η επιτροπή - εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται
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αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρου 21 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας
σύμβασης ή Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων διέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 3886//2010 (ΦΕΚ Α΄ 173).
Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ (για διαγωνισμούς υλικών)
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι
αρίστης ποιότητας και ότι πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής
έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς & Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας) κάθε ποσότητα των
υλικών που προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση
των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
2. Δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο
Νοσοκομείο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
δείγματα διαφόρων υλικών εφόσον αυτά ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι προμηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους
λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην
Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές
τους θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν είναι δυνατόν μία προσφορά να χαρακτηρίζεται στο σύνολό
της ως εμπιστευτική.
Εν τούτοις, σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από
προμηθευτές ως εμπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις
πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου.

ΑΔΑ: ΩΧ2Ψ46904Ξ-9ΜΠ

20PROC007074770 2020-07-23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως
«εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίνονται
ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόματα αυτό το χαρακτηρισμό.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Σημειώνεται ότι η/οι υπεύθυνη/ες δήλωση/εις φέρει/ουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.
2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας
ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία του σχετικού άρθρου, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο
όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
3.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
απαιτούμενα από το «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)» έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας
διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι
δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στο Κιλκίς.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί
προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
E.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Diesel)
Ε.1.1. Όπως των κρατικών διυλιστηρίων. Η ποιότητα
των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών
διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις
Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών
Διατάξεων κατά περίπτωση.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Ε.1.2. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο κίνησης θα
καλύπτει τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στις
παρακάτω διατάξεις:





Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β/2001) «Πετρέλαιο
κίνησης-προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»
Κ.Υ.Α. 2/2000 (ΦΕΚ 426/Β/2000) «Εναρμόνιση
της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία
98/70/Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 13ης
Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του
Συμβουλίου».
Κ.Υ.Α.
291/2003 (ΦΕΚ 332/Β΄/2004)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την οδηγία 98/70/Ε.Κ. και του Συμβουλίου της
13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».



Κ.Υ.Α.
514/2004
(ΦΕΚ
1490/Β΄/2006)
«Καύσιμα αυτοκινήτων – πετρέλαιο κίνησης –
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ
67/Β /́ 2010)



Κ.Υ.Α.
316/2010
(ΦΕΚ
501/Β΄/2012)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. 94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/2012.

Ε.1.3. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις
δεξαμενές των Ιδρυμάτων (Κιλκίς – Γουμένισσας)
ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από τον

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Διοικητή για τη Νοσοκομειακή Μονάδα του Κιλκίς και
τον Αναπληρωτή Διοικητή για τη Νοσοκομειακή
Μονάδα της Γουμένισσας.
Ε.1.4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν δικό
τους βυτιοφόρο για τη μεταφορά του πετρελαίου
θέρμανσης ή να εκμισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρο.
Διαφορετικά μπορούν να πωλούν πετρέλαιο
θέρμανσης, μόνο αν προέρχεται από δεξαμενή του
πρατηρίου τους .
E.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ε.2.1 Όπως των κρατικών διυλιστηρίων. Η ποιότητα
των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών
διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις
Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών
Διατάξεων κατά περίπτωση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε.2.2. Συγκεκριμένα, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο
και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να
συμμορφώνονται προς τις παρακάτω διατάξεις καθώς
και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία:




Κ.Υ.Α 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β΄/2006) «Καύσιμα
αυτοκινήτων – πετρέλαιο κίνησης –
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ
67/Β ́/2010)
Κ.Υ.Α.
316/2010
(ΦΕΚ
501/Β’/2012)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. 94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/2012)

Ε.2.3. Ο εφοδιασμός των οχημάτων του Νοσοκομείου
με Πετρέλαιο Κίνησης, θα γίνεται στο πρατήριο του
προμηθευτή με το ειδικό δελτίο κίνησης που διαθέτει
το κάθε όχημα και στο οποίο θα υπογράφεται από τον
οδηγό και τον προμηθευτή για τα λίτρα που
χορηγηθήκανε στο όχημα. Ο εφοδιασμός της
Νοσοκομειακής Μονάδας του Κιλκίς θα γίνεται στις
εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές της Μονάδας,
Νοσοκομείου 1 Κιλκίς.
Ε.3 ΒΕΝΙΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει ερευνητικό αριθμό
Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και θα πληροί τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις:


του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της
αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»,



της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ
501/Β΄/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με
την Κ.Υ.Α. 94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β΄/2012).

ΝΑΙ



της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 117/2014 (ΦΕΚ
921/Β΄/2015) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ».
E.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Ε.4.1. Άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002
Ε.4.2.Επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο
άδειας
κυκλοφορίας των βυτιοφόρων
Ε.4.3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων
Ε.4.4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι
ταξινομημένα κατά όχημα.
Ε.5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
Ε.5.1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει στην
τεχνική προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα
(διυλιστήριο) στην οποία θα προμηθεύεται τα
προσφερόμενα καύσιμα, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω
δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ε.5.2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει και
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει , του
νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας
(διυλιστήριο) προς τον Νοσοκομείο ότι έχει
αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της
συγκεκριμένης
προμήθειας,
σε
περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
Η δε επιχείρηση αυτή που θα προμηθεύει τα
καύσιμα πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια
εμπορίας καυσίμων.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω
δήλωση και η σχετική άδεια εμπορίας καυσίμων θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της
επιχειρηματικής
μονάδας
(διυλιστήριο)
που
δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο
πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης,
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας (διυλιστήριο), στην οποία δηλώθηκε ότι
θα προμηθεύεται το προϊόν και με βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη
σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η
ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας
βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος
εργοστασίου (διυλιστήριο) για οποιονδήποτε λόγο,
ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή
μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα
του προμηθευτή.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται
απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου,
μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.
Η υποβολή της αναφερόμενης σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής
της επιχειρηματικής μονάδας. Προμήθεια του
καυσίμου σε διυλιστήριο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Νοσοκομείου , συνεπάγεται αντιστοίχως τον
αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού
έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Απαιτείται υποβολή πλήρους Ηλεκτρονικού Εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά
υπογεγραμμένου.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Α/Α

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(lit)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
(lit)
(lit)

Γενικό
Νοσοκομείο
Κιλκίς

7.000

70.000

Γενικό
Νοσοκομείο
Κιλκίς

1.700

80.000

8.700

150.000

400

68.198,67€

84.566,35€

67.516,13€

83.720,00€

135.714,80€

168.286,35€

(Νοσοκομειακή
Μονάδα Κιλκίς)

2

(Νοσοκομειακή
Μονάδα
Γουμένισσας)

ΣΥΝΟΛΑ

400

Ο προσφέρων θα καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του διαγωνισμού και για τις δύο
Νοσοκομειακές Μονάδες.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ =
74.200,36€ με ΦΠΑ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
=
9.729,99€ με ΦΠΑ
 ΒΕΝΖΙΝΗ
=
636,00€ με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
= 84.566,35€ με ΦΠΑ
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ =
81.440,00€ με ΦΠΑ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
=
2.280,00€ με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
= 83.720,00€ με ΦΠΑ

Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της συνολικής τιμής του πετρελαίου κίνησης (Diesel κίνησης),
πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης είναι υπολογισμένος με την μέση τιμή λιανικής
πώλησης καυσίμων (σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Νομού Κιλκίς από 11/02/2020 και έπειτα).
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
……………………………………………………………….

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα …………………............., οδός
…………………….................., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………….

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(*) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η΄
i) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………….……
Κατάστημα: ………………………………………………………………………………….…
Δ/νση οδός -αριθμός TK fax: ………………………………………………………………...
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………..….
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]
Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενη του δικαιώματος της
διαιρέσεως
και διζήσεως υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας
……………………………. ΑΦΜ ………………. οδός ……………………… αριθμός ……. ΤΚ………….]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
β) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
γ) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υποχρεών μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.]
και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ [αριθμητικά και ολογράφως], για τη συμμετοχή στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………. για την προμήθεια ………………………….
συνολικής αξίας …………………….. σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξη σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της
εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].
- Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίηση σας.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… (Σημείωση προς της Τράπεζα :
ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς)
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σημείωση για την Τράπεζα:
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ii) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………….……
Κατάστημα: ………………………………………………………………………………….…
Δ/νση οδός -αριθμός TK fax: ………………………………………………………………...
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………..….
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]
Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ……… ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………..
[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενη του δικαιώματος της
διαιρέσεως
και διζήσεως υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας
……………………………. ΑΦΜ ………………. οδός ……………………… αριθμός ……. ΤΚ………….]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
β) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
γ) ………………………ΑΦΜ……….. οδός…………………… αριθμός …….. ΤΚ……….
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υποχρεών μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.]
και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ [αριθμητικά και ολογράφως], για τη καλή εκτέλεση της
σύμβασης με αριθμό …………….. που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο
«……………………….» και ……………………..συνολικής αξίας ………………………………..σύμφωνα με
τη με αριθμό ……… Διακήρυξη.
- Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίηση σας.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… (Σημείωση προς της Τράπεζα :
ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης)
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σημείωση για την Τράπεζα:
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:
ΑΓΑΘΟ:
ΦΟΡΕΑΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ:

Στη Γουμένισσα σήμερα την …./…./2020 του μηνός …………………….., οι υπογράφοντες το
παρόν:
Αφενός
Από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Κιλκίς, με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ-Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας» (Αναθέτουσα αρχή)
οδός Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 61300, Γουμένισσα, Α.Φ.Μ. 999175979 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ιωάννη Τσαμαδιά
και αφετέρου
Από το άλλο μέρος η Εταιρεία (Ανάδοχος) ………………………………..………..Δ/νση
……….……………….,
Τ.Κ.
……………
………………………………..,
Τηλ.
…………..………..,Fax. …………………., ΑΦΜ ……..…………………, ΔΟΥ …………….., που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………………… ο οποίος, νομίμως παρίσταται με
το δικαίωμα κατάρτισης
και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και
συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την
«Ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων» του Νοσοκομείου μας.
Η κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με α/α …….. έγινε
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ….ο θέμα της ….ης/…..-…..-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου Γ.Ν. Κιλκίς και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης …../2020.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειας του
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, το
Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α ), το Ν.
2955/01, το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
άλλες διατάξεις», το Ν.4155/2013, το Ν.4255/2014 και το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω
την ανάθεση «Προμήθειας Καυσίμων» (λεπτομερείς αναφορά των υπό προμήθεια ειδών
γίνεται στο άρθρο 3ο) και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την προμήθεια που θα γίνει σύμφωνα με
τους
όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και
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εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των
συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά
νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη.
Η παροχή υπηρεσιών «Καυσίμων» από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της από …../20…. διακήρυξης και των υπ.
αριθ. αποφάσεων ….ο θέμα της …..ης/….-….-2020 και ….ο θέμα της …..ης/….-….-2020
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, με τις οποίες εγκρίθηκε η
οικονομική αξιολόγηση και έγινε η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, αρχίζοντας από την
ημερομηνία ………………………
ΑΡΘΡΟ3ο. ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

[το συγκεκριμένο άρθρο διαμορφώνεται ανάλογα με τη Τεχνική Προσφορά του
αναδόχου]
ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παράδοση/παροχή των προς προμήθεια υλικών (Πετρέλαιο Θέρμανσης, Πετρέλαιο
Κίνησης) θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς &
Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας), στο ανάλογο Γραφείο Διαχείρισης και η παραλαβή
τους θα γίνει από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας/παροχής
υπηρεσιών. Ενώ η πλήρωση των οχημάτων σε καύσιμα πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη θα
γίνεται στην έδρα του προμηθευτή. Η επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή
και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι πληρούν
τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς & Νοσοκομειακή Μονάδα
Γουμένισσας) διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
(Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς & Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας) κάθε ποσότητα των
υλικών που προμήθευσε, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση
των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
2. Δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο
Νοσοκομείο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
δείγματα διαφόρων υλικών εφόσον αυτά ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
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Σε περίπτωση καθυστέρησης της
ανάθεσης υπηρεσιών «Προμήθεια Καυσίμων» με
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016
και με τα παρακάτω:
• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που
καθυστερούν.
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του
προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ν.4412/2016.
•
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν η παρεχόμενη προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν
ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Άρθρο 7ο. ΑΜΟΙΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς & Νοσοκομειακή Μονάδα
Γουμένισσας) θα καταβάλει το χρηματικό ποσό που έχει κατακυρωθεί με το υπ. αριθ. …..ο θέμα
της ….ης/…..-….-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς. Το συνολικό
τίμημα και των δύο μονάδων για την ανάθεση της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των
………………………………………… (…………€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την
πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης ελήφθη η με αρ. πρωτ. ………../…..-….-2020 και ΑΔΑ
………………………. αριθμός απόφασης ……. ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον
συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10, στο Ν.4152/2013 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στο Ν. 4412/2016, με την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του ν.4412/16.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν. 4412/16 με επιτροπή που θα καθοριστεί με μέριμνα του Γ.Ν. Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα
Κιλκίς & Νοσοκομειακή Μονάδα Γουμένισσας), παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου
αντιπροσώπου του.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (εφόσον αφορά προμήθεια
υλικών).
γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή.
δ. Πρωτότυπα δελτία αποστολής με πλήρη περιγραφή των ειδών (εφόσον αφορά προμήθεια
υλικών).
ε. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικεία εφορίας.
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στ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ.
ζ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο
σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
Κατά την πληρωμή του «ανάδοχου», θα παρακρατούνται οι αναφερόμενες στη διακήρυξη
κρατήσεις, καθώς και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος. Ο «ανάδοχος»
επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή
άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον «ανάδοχο». Για όλες τις πληρωμές θα
εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η πληρωμή
του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα(60) ημέρες μετά την υποβολή του
τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Κρατήσεις επί του τιμολογίου
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545/Β/24-03-2009)

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,07%
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (ν.4143/13-ΦΕΚ 90/Α/2013,
ν.4013/11-ΦΕΚ 204/Α/2011, Ν.4605/19-ΦΕΚ 52/Α/2019).

Τέλος χαρτόσημου, ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (παρ. 6, άρ. 36 του Ν. 4412/16).
2. Παρακρατείται φόρος 1% (Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
3.Ο Φ.Π.Α. επί της εκατό (%) στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το
Νοσοκομείο.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία
ολοκλήρωσης της προμήθειας των ειδών της …….. Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με
αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού
…………………………………………(………….€) (5%) της συμφωνούμενης με την παρούσα
αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της,
η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων της προμήθειας, ύστερα από την
έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με
οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου και στον ν. 4412/2016.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών
ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 9ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη
προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες
τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση
με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 10ο. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται
αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 11ο. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι προμηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους
λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην
Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές
τους θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν είναι δυνατόν μία προσφορά να χαρακτηρίζεται στο σύνολό
της ως εμπιστευτική.
Εν τούτοις, σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από
προμηθευτές ως εμπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις
πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου.
Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως
«εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίνονται
ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόματα αυτό το χαρακτηρισμό.
ΑΡΘΡΟ 12ο. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου και στο Ν. 4412/2016στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του νοσοκομείου,
(β) αν ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση, χωρίς την έγκριση του νοσοκομείου,
(γ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Το νοσοκομείο, σε περίπτωση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου, δικαιούται να αναστείλει την
καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον
ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.
ΑΡΘΡΟ 13ο. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:

Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια & παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα)
όπως αναφέρονται στην εγκριθείσα τεχνική προσφορά του,

Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14ο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι
δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στο Κιλκίς.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί
προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15ο. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ισχύουν τα καθοριζόμενα του άρθρου 21 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και
των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα, τα μεν δύο θα κατατεθούν στο αρμόδιο Τμήμα του
Νοσοκομείου (Γραφείο Προμηθειών), το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του αναδόχου, που
δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΑΔΑ: ΩΧ2Ψ46904Ξ-9ΜΠ

20PROC007074770 2020-07-23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία
των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος
………………., ΤΚ …………….. τηλ: .……………… , fax ..………….., …………………..
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση αυτή ή με φαξ.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α ), του Ν.
3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών
δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α ) και του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των οποίων ο
προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους
της Δ/ξης με αριθμ. …/2020, και την τεχνική και οικονομική προσφορά του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Για την Εταιρία
«________ _______»
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ.
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221873
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 9, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, 61300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντωνία Κούπανη, Γεώργιος Ουζούνης
- Τηλέφωνο: 2343350338
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom3@gngoum.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
«Προμήθεια Καυσίμων»(CPV:09100000-0).
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2/2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΑΔΑ: ΩΧ2Ψ46904Ξ-9ΜΠ

20PROC007074770 2020-07-23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ΑΔΑ: ΩΧ2Ψ46904Ξ-9ΜΠ

20PROC007074770 2020-07-23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή ε) [] Ναι [] Όχι

στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
αμετάκλητη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει
εξουσία
εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή
φόρων
ή
κοινωνικής ασφάλισης:

εισφορών Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
να Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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επαγγελματικό παράπτωμα

με

αφερεγγυότητα,
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σύγκρουση συμφερόντων ή

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη
της
εφαρμοστέας
εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής
του
στη
διαδικασία ανάθεσης
της
σύμβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή [] Ναι [] Όχι
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχή
των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής [] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα
επιλογής;

τα

απαιτούμενα

κριτήρια [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1)
Ο
οικονομικός φορέας
είναι […]
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
(διαδικτυακή

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: ΩΧ2Ψ46904Ξ-9ΜΠ

20PROC007074770 2020-07-23
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

2α)
Ο
ετήσιος
(«ειδικός»)
κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον τομέα και
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται
στη
σχετική
διακήρυξη
ή
στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθεται εγγράφων):
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των
απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή
εγγράφων):
[……][……][……]

στοιχεία

αναφοράς

των

5)
Το
ασφαλισμένο
ποσό
στην [……][…]νόμισμα
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση,

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται έκδοσης, επακριβή
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις,
οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αρχή ή φορέας
στοιχεία αναφοράς των

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
έργων:
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
xxxviii
αναφοράς
, ο οικονομικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες
κυριότερες
παραδόσεις
αγαθών
του
είδους
που
έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισμό
και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση,

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομ
παραλήπτ
φή
ηνίες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του
τα
ακόλουθα
μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
:
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δημόσιες
προμηθειών:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

συμβάσεις

εγγράφων): [……][……][……]

[] Ναι [] Όχι
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη;
[….............................................]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία
εγγράφων): [……][……][……]

ή φορέας
αναφοράς των
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και [……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και [……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή [] Ναι [] Όχιxlv
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για εγγράφων): [……][……][……]xlvi
το καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν.
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx
Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ( διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

