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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                           Αίγην     18 / 04 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                                     Αξ. Πξση.:  3678 
6

ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ        

                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Σκήκα: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (Γξ. Πξνκεζεηώλ)                             
Σαρ. Γ/λζε: Άλσ Βνπισκέλν                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΗΓΗΟ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Φξάγθνο 
Σει:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  
                                               

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,  ηνπ Ν.3329/05, 

ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σελ αξηζ. 10003157/09-04-2019 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΠΡΟ ΜΕΡΙΜΟ 

3. Ζ ππ. αξ. 8
ε
/17-04-2019 ζέκα 20

ν
 απόθαζε Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

       Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο Αραΐαο.  

Α/Α Πεξηγξαθή Είδνπο   

 

     Πνζόηεηα 

         Λίηξα 

     

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ζύκθσλα κε ηελ κέζε ιηαληθή 

λνκνύ Αραΐαο ηελ 16/04/2019 
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ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ  

 

         3.000  

 

                3.231,00 € 

 

2 

 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 νθη. 

 

   1.000 πεξίπνπ 

 

                1.640,00 € 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο Αραΐαο (Οξγαληθή Μνλάδα 
Αηγίνπ). Ζ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ ζα είλαη ε ίδηα κε ησλ θξαηηθώλ δηπιηζηεξίσλ θαη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ απόιπηα ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Αλώηαηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ, ησλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαζώο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ ζρεηηθώλ 
Αγνξαλνκηθώλ Γηαηάμεσλ θαηά πεξίπησζε:  
 

1) Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απόθαζε 1) 467/2002 ΦΔΚ 

1531/2003 ηεύρνο Β' 2) 469/2002 ΦΔΚ 1273/2003 ηεύρνο Β' 3) ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεύρνο Β' 4) ΑΥ 
316/2010 ΦΔΚ 501/2012 ηεύρνο Β' . 

2) Η βελδίλε ακόιπβδε ζα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπ. απόθαζε 1) ΑΥ 510/2004 ΦΔΚ 

872/2007 ηεύρνο Β' 2) ΑΥ 291/2003 ΦΔΚ 332/2004 ηεύρνο Β' 3) ΑΥ 316/2010 ΦΔΚ 501/2012 ηεύρνο Β' . 
 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο πνπ ζα ρνξεγείηαη ζην Γ. Ν. Αηγίνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
Διιεληθώλ δηπιηζηεξίσλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη νιόθιεξε ηελ εθάζηνηε αηηνύκελε πνζόηεηα θαπζίκνπ. 
Γελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί έιιεηςε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, εθηόο αλ απηό βεβαηώλεηαη από ην Σκήκα Δκπνξίνπ. 
 
Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ζηηο δεμακελέο ηνπ Γ. Ν. Αλαηνιηθήο Αραΐαο ζηελ Ν.Μ. Αηγίνπ, κε δαπάλε θαη 
επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο αλ ρξεηαζηεί, ηαθηηθά θαη αλειιηπώο, ύζηεξα από αίηεζε (παξαγγειία) 
ηεο ππεξεζίαο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηηο απαηηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο εηθνζηηεηξαώξνπ (εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο), θαηόπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή email ή ηειενκνηνηππίαο (Fax). 
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο εμππεξεηώληαο ηελ ππεξεζία καο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
από ππαηηηόηεηά ηνπ δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95, ηνπ Π. Γ. 173/90 
θαη ηνπ Ν. 4412/2016 ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
 
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ, ε νπνία ζα νξίδεηαη 
από ην λνζνθνκείν. 
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Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε 
ηηκήο (ζπλνιηθά θαη γηα ηα δύν είδε πξνκήζεηαο δει. θαη γηα ην πεηξέιαην θαη γηα ηελ βελδίλε) ζύκθσλα κε ην 
πξνζθεξόκελν κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (επί ηεο %), ηεο κέζεο δηακνξθσζείζαο ηηκήο όπσο ζα 
απνηππώλεηαη θαζεκεξηλά από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο γηα ην  Ννκό Αραΐαο. 
 
Εηδηθόηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο βελδίλε ακόιπβδε 95 νθη. γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, ν 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε 
ησλ δέθα (10) ρηιηνκέηξσλ από ην θέληξν ηεο πόιεο ηνπ Αηγίνπ, δηόηη ε πξνκήζεηα ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηα 
απηνθίλεηα πνπ δηαζέηεη ε θάζε λνζειεπηηθή κνλάδα. 

 

Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά-Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

1) Έγγξαθν ηερληθήο πξνζθνξάο: ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο <<Σερληθή πεξηγξαθή έξγνπ-
πξνκήζεηαο>> 

2) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: H νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί όπσο ην παξαθάησ ππόδεηγκα 

 

ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

ζε Λίηξα 

 
Πνζνζηό Έθπησζεο επί 

ηεο % ζηελ κέζε 
δηακνξθσζείζα ηηκή γηα 

ηνλ Ν. Αραΐαο  

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ  3.000 
 

2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 νθη. 1.000 πεξίπνπ 
 

 

3) Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο:  Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ην 
ύςνο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ελελήληα έμη € θαη 41/100 (196,41 €). 

Τπόδεηγκα: 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  (Τπόδεηγκα) 
 

Δθδόηεο: 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: 

Πξνο ην Γ.Ν Αλαηνιηθήο Αραΐαο  

Σκήκα Πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ ………,   νδόο……… αξ… 6, Σ.Κ. …., Πόιε………. 

 

Εγγύεζε καο ππ’αξηζκόλ      γηα 
επξώ 

Πιεξνθνξεζήθακε όηη ε Δηαηξεία   , νδόο 
 , αξηζκόο , ζαλ Αλάδνρνο πξόθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ’  αξ. 
…………..ζύκβαζε, πνπ ζα θαιύπηεη ηελ αλάζεζε   , 
ζπλνιηθήο αμίαο , θαη όηη ζύκθσλα κε ζρεηηθό όξν ζηε ζύκβαζε απηή ε 
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο 
εηδώλ………. ηνπ ………………... Πνζνύ 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα    παξέρεη 
ηελ απαηηνύκελε εγγύεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνύζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνύκελε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα από ηπρόλ ακθηζβεηήζεηο, 
αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο 
όηη ε Δηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξώζεη νπνηνδήπνηε όξν ηεο ύκβαζεο, θάζε πνζό πνπ ζα νξίδεηε ζηε 
δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδόκελν ζηε εγγύεζε απηή. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνύζα ζα ηζρύεη γηα εμήληα (60) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε 
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Οη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ή ζην fax 26910 21705, κε ηελ έλδεημε <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηνλ αξ. πξση. ηεο πξόζθιεζεο θαη ην ζέκα ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη 22  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2019,  εκέξα  ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 11.00 π.κ.  

 
Ζκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 22

ε
  ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019, εκέξα  ΔΕΤΣΕΡΑ θαη 

ώξα 12.00 π.κ.                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                         
                                                                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                             Π. ΜΑΜΜΗ 

                                                                                                                                     

 
 
                                                                                                                            

 
 


