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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34Ο/11-11-2021 με Θέμα 7o (ΑΔΑ: 
Ψ5ΒΗ4690ΒΓ-0Λ8) Πρακτικό Απόσπασμα Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του Γ.Ν.Καβάλας  
προκειμένου να προβεί στην προμήθεια  καυσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 
προϋπολογιστικής δαπάνης 29.892,72 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%,   με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής 
(μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένων ποσοστών έκπτωσης (για το σύνολο των ειδών 
καυσίμου)  επί της μέσης  λιανικής τιμής καυσίμων Ν Καβάλας), για χρονικό διάστημα που 
θα καθοριστεί από τις ανάγκες του Νοσοκομείου και μέχρι την απορρόφησή τους,  με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του 
Ν.4782/2021. 
Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 
1611 για το οικονομικό έτος 2022. 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους  για την υποβολή  κλειστών  οικονομικών  προσφορών: 
α) πετρέλαιο θέρμανσης για το Δ.ΙΕΚ βοηθών νοσηλευτών, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.  
β) πετρέλαιο κίνησης για την θέρμανση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του 
ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης. Το Νοσοκομείο Καβάλας και το ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης 
χρησιμοποιούν για θέρμανση μόνο πετρέλαιο κίνησης διότι ο λέβητας παραγωγής ζεστού 
νερού θέρμανσης και χρήσης είναι κοινός. 
γ)πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα και ασθενοφόρα ιδιοκτησίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας  
δ) αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. για τα αυτοκίνητα και τα ασθενοφόρα του ΚΕΦΙΑΠ 
Χρυσούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.  
στο Γραφείο Προμηθειών  του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας  έως στις 17-01-2022 ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 11.00μμ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  

 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 18/01/2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
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1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
Η μεταφορά των καυσίμων  στο  Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τους φορείς ευθύνης 
αυτού, θα γίνεται με  μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  Το πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης 
θα παραδίδεται τους δεξαμενές του παραλήπτη με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή 
κατόπιν δελτίου  παραγγελίας από τα  Νοσοκομεία  ή  τους  Φορείς, που θα δίδεται δύο ( 2 ) 
εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων. 
Ειδικότερα, οι παραδόσεις του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης θα πρέπει να 
υλοποιούνται κατά τους εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), και 
στην ημερομηνία που τίθεται από την παραγγελία, από προσωπικό του αναδόχου το οποίο 
θα είναι υποχρεωμένο να εγκαθιστά και να τοποθετεί τους σωληνώσεις πλήρωσης καυσίμου 
με δικά του εξαρτήματα,  από το όχημα του αναδόχου μέχρι τους σωληνώσεις πλήρωσης 
των δεξαμενών του Νοσοκομείου. Επιπλέον, η τροφοδοσία του Νοσοκομείου με πετρέλαιο 
κίνησης θα πρέπει να πραγματοποιείται με μέσα του αναδόχου (οχήματα, εξαρτήματα, κλπ) 
τα οποία θα είναι κατάλληλα ώστε να κινηθούν, να σταθμεύσουν και να εγκατασταθούν 
τους υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής, μόνον εφόσον ειδοποιηθεί 
σχετικώς από το Νοσοκομείο για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, είναι υποχρεωμένος να 
τροφοδοτήσει με καύσιμα το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια Αργιών ή Σαββατοκύριακων.   
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τους χώρους του Νοσοκομείου 
και των φορέων ευθύνης αυτού ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι γνώμη για τον τρόπο και 
χρόνο προσέλευσης των οχημάτων τους χώρους των δεξαμενών καθώς και του τρόπου 
σύνδεσης των σωληνώσεων πλήρωσης (υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των 
εγκαταστάσεων), έτσι ώστε οιαδήποτε πρόσθετο κόστος να συμπεριληφθεί στην προσφορά 
τους. 
Ειδικότερα για τους ποσότητες παραλαβής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας θα λαμβάνονται 
υπόψη οι ποσότητες που θα καταγράφεται από μετρητή που θα εγκαταστήσει στο 
Νοσοκομείο και μόνο σε περίπτωση βλάβης του μετρητή θα λαμβάνεται υπόψη ο μετρητής 
του βυτιοφόρου του αναδόχου. 
Πριν από κάθε παραλαβή η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει τους βάνες του βυτιοφόρου 
οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που θα 
φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία τους εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο. Ο 
προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στον φορέα θεωρημένα αντίγραφα των δελτίων  
ογκομέτρησης των βυτιοφόρων οχημάτων τους μεταφοράς υγρών καυσίμων για χρήση των 
επιτροπών παραλαβής. 
Αντικείμενο τους Επιτροπής παραλαβής είναι: 
Έλεγχος τους έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης τους παραγγελίας  από τον χορηγητή, 
η οποία θ’ αποδεικνύεται και από το Δελτίο Αποστολής.  
Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , τους χρώματος κ.λ.π. 
Η  παραλαβή  των  καυσίμων  με  σύνταξη  αντιστοίχου  πρωτοκόλλου  παραλαβής. Σ’ αυτό 
θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του 
χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον χορηγητή. Σε περίπτωση άρνησής 
του θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 
Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη  των προσκομισθέντων  ειδών  με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης  ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην Δ/νση  
Εμπορίου τους Περιφ. Ενότητας Καβάλας. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, τους τους και 
την διαπιστωθείσα παράβαση, καθώς τους και αν αυτή δημιούργησε ή όχι πρόβλημα στο  
Νοσοκομείο  η  τους υπόλοιπους Φορείς 
Η πλήρωση των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται στο πρατήριο του αναδόχου όπου θα 
προσέρχονται τα οχήματα.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε  :   
1) Ποιοτικό  έλεγχο  και   2) Ποσοτικό έλεγχο 
Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται:  
α) στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδος καυσίμου χρώματος  (π.χ.  
πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό)  
β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία. 
Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της 
εκφόρτωσης όταν κριθεί  σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την 
ποιότητα. 
Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρακτικό 
δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας « ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η 
δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά. 
Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην Επιτροπή 
παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα λαμβάνεται 
ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ, ( β ), από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την 
διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει η 7/2009 Αγορανομική Διάταξη και θα 
σφραγίζεται ενώπιον της Επιτροπής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. ( π.χ.  είδος καυσίμου, ποσότητα, αριθμ. Δελτίου 
Αποστολής κ.λ.π.) 
Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων από την 
δεξαμενή. 
Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις. 
Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης και  κίνησης   πέρα 
από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητή που διαθέτει το Νοσοκομείο (ή του 
βυτιοφόρου)  έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το 
καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες που  υπάρχουν  στις  δεξαμενές  του  
Νοσοκομείου, μετράται και  το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.  
 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Α.  Σε  περίπτωση  που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκομείο  η  τους Φορείς  ένα 
είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο  το  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου   μπορεί, μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής – Αποσφράγισης καθώς και  Προμηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί 
της τιμής του είδους, και πέραν τούτου να επιβάλει  και ποινή. 
Β.  Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να προσκομίσει τα είδη  στο  
Νοσοκομείο ή στους υπόλοιπους Φορείς  ή  παραλείψει να προσκομίσει ορισμένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα προσκομίσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης 
των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα 
προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο   μπορεί εξωσυμβατικά να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα 
προϊόντα από το ελεύθερο  εμπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον διαφορά  τιμής  μεταξύ της 
συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη 
δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή και καταλογίζονται 
σε βάρος του μετά από απόφαση το  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής  Προμηθειών, εκτός των άλλων κυρώσεων που πιθανόν να επιβληθούν. 
Γ.  Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το  Νοσοκομείο   να διαβιβάσει στη  Δ/νση   
Εμπορίου α)το δελτίο παραγγελίας προς τον συμβασιούχο προμηθευτή β) το σχετικό 
πρακτικό παράβασης,  με τη σημείωση ότι έλαβε γνώση ο προμηθευτής γ)  το πρωτόκολλο 
παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο δ) το τιμολόγιο αγοράς. 
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Δ.  Το  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 
προμηθευτή και ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα επανάληψής της μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής  Προμηθειών, επιβάλει τις  προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν. 
2286/95, ΠΔ 118/07    και τις ισχύουσες αποφάσεις  δηλαδή  σύσταση, πρόστιμο  ή   κήρυξη 
εκπτώτου από  όλη  την  σύμβαση. 
Ε.  Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων, που 
μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια, για παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα και 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τις οποίες το  Νοσοκομείο  είναι υποχρεωμένο να 
στέλνει το σχετικό φάκελο στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στην περίπτωση παραβάσεων  του 
Ν. 1401/83  ( Νοθεία, τρόφιμα επικίνδυνα κ.λ.π.)  στην Δ/νση  Εμπορίου Π.Ε. Καβάλας. 
ΣΤ.  Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση  του  Νοσοκομείου  κατά του 
προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  απ’ αυτά που 
έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης και θα βεβαιούνται σαν έσοδο υπέρ  Νοσοκομείου,  θα εισπράττονται δε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΤΙΜΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Η έκπτωση  που θα δοθεί για τα υγρά καύσιμα ( πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνης 
αμόλυβδης )  θα είναι  επί  της  λιανικής τιμής  που  αναγράφεται  στο  παρατηρητήριο  
τιμών  υγρών  καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  &  Ανταγωνιστικότητας 
(www.fuelprices.gr)   η  οποία  αναφέρεται  στον  Δήμο  της  έδρας  του  προμηθευτή  την  
ημέρα  που  γίνεται  η  προμήθεια.  Το  ποσοστό  έκπτωσης  θα  είναι  ξεχωριστό  για κάθε 
είδος  κάθε  ομάδας.   Η τιμή θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο Δελτίο Αποστολής ή στο 
Τιμολόγιο πώλησης – Δ. Αποστολής όποτε γίνεται παράδοση  θα ελέγχεται  από τον φορέα 
με βάση  την πιστοποίηση της υπογραφής του παραλαβόντος από το συμβασιούχο 
προμηθευτή και θα θεωρείται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Καβάλας .    
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται 
χαρακτηριστικά  πέρα  από  τις  τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις ) 
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η 
αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη ). 
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος του είδους ( όπως προέλευση, τύπος ) από την οποία εξαρτάται η τιμή το είδος 
αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 
Από την ανωτέρω ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. και το ποσοστό έκπτωσης 
και στο καθαρό ποσόν που θα προκύπτει θα προστίθενται οι νομοθετημένες κρατήσεις οι 
οποίες θα βαρύνουν τα  Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.  
 
ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Τα είδη των καυσίμων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών του  Νοσοκομείου  
και  των  φορέων ευθύνης  είναι τα εξής:  
ΟΜΑΔΑ Α: 
α) Πετρέλαιο θέρμανσης 
β) Πετρέλαιο κίνησης  
γ) Βενζίνη  Αμόλυβδη 
Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι η ίδια µε των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα 
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις 
αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
(ΓΧΚ).  
  
 





5 

 

Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-
2014) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 91354/17 
(ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017 διόρθωση σφαλ. Στο ΦΕΚ 3080/Β/06.09.2017) απόφαση Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα 
καυσίµων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ       
 
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο 

φάκελο, τον Φάκελο Προσφοράς (κυρίως φάκελος)  

Στον Φάκελο  Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τίτλος του Διαγωνισμού. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της  πρόσκλησης. 
-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 
 

Ο Φάκελος  Προσφοράς περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους 
φακέλους  και ειδικότερα τους  εξής: 

Α) Τον φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής Προσφοράς σε δύο (2)  έντυπα (1 πρωτότυπο – 
1 αντίγραφο) :  

Στον φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και  η περιγραφή των προσφερόμενων 
προμηθειών/υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Β)Τον φάκελο της Οικονομικής  Προσφοράς σε δύο (2) έντυπα (1 πρωτότυπο – 1 
αντίγραφο):  

 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένων ποσοστών 
έκπτωσης (για το σύνολο των ειδών καυσίμου)  επί της μέσης  λιανικής τιμής καυσίμων  
όπως προκύπτει  κάθε φορά από τα εβδομαδιαία  δελτία  επισκόπησης τιμών καυσίμων της 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή /Δ/νση Παρατηρητηρίου τιμών και τιμοληψιών 
/παρατηρητήριο  τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν για όλα τα απαιτούμενα 
είδη καυσίμου της πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν στον 
πίνακα του παραρτήματος τη στήλη με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (μόνο) και 
να καταθέσουν τον πίνακα. Για κάθε είδος καυσίμου έχουν υπολογιστεί ποσοστιαία οι 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Από αυτόν τον πίνακα θα προκύψει το 
σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου (δείτε διευκρινήσεις 
παραρτήματος). Η εταιρεία με το μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένων ποσοστών 
έκπτωσης θα αναδειχθεί μειοδότης.  
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Διευκρινήσεις: 

-Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται. 

-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες. 
-Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  
-Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις. 
-Εγγυητική συμμετοχής και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 
-Διάρκεια σύμβασης: μέχρι  εξαντλήσεως της προϋπολογιστικής δαπάνης. 
-O νέος διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης της διακήρυξης. Σε 

περίπτωση που τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία και έχουμε νέα σύμβαση παύει να 
ισχύει η απευθείας ανάθεση. 

 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν από 

την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
  Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

  Β) Φορολογική Ενημερότητα. 
  Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
  Δ) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
 
 Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση www.kavalahospital.gr και 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 
 
 

 

Ο     ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kavalahospital.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
(S): 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΚ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΤΩΣΗΣ 
(D) 

1 0913410 
0-8 

Πετρέλαιο κίνησης για 
Γενικό Νοσοκομείο 
Καβάλας (Ύψωμα 
Βασιλάκη, Αγ. Σίλας) και ΚΕΦΙΑΠ 
Χρυσούπολης –Παράδοση με βυτίο 
Χρησιμοποιούμε μόνο 
πετρέλαιο κίνησης διότι ο 
λέβητας παραγωγής ζεστού 
νερού θέρμανσης και χρήσης 
είναι κοινός (σύμφωνα με τα 
ανωτέρω α), β), γ), δ), ε) και 
στ) σχετικά. Η εν λόγω 
ποσότητα αποτελεί εκτίμηση 
της επιτροπής σύμφωνα με τα 
στοιχεία παρελθόντων ετών. 

86,85%  

2 0913510 
0-5 

Πετρέλαιο θέρμανσης- Παράδοση με βυτίο 
για το 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Δ.ΙΕΚ 
βοηθών 
νοσηλευτών 

7,9%  

3 0913410 
0-8 

Πετρέλαιο κίνησης – Απο πρατήρια για τα 
αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του 
Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας 
(συμπεριλαμβανομένου και 
ασθενοφόρου ΚΗΗ-5129 
του ΚΥ Χ.) 

4,54%  

4 0913210 
0-4 

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. -Απο πρατήρια 

για τα αυτοκίνητα 
ιδιοκτησίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας και του ΚΕΦΙΑΠ 
Χρυσούπολης 

0,71%  

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 
Διευκρινήσεις: 
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί η στήλη με το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης μόνο. Θα πρέπει να κατατεθεί όλος ο πίνακας. Το σταθμισμένο ποσοστό 
έκπτωσης (WD) προκύπτει από τον τύπο : 
 WD=  ποσοστό έκπτωσης (%) Χ ποσοστιαία ανάγκη ΓΝΚ (%) .  
Παράδειγμα: Έστω ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 5% και η ποσοστιαία ανάγκη 
του συγκεκριμένου καυσίμου είναι 60%. Ο υπολογισμός του σταθμισμένου ποσοστού 
έκπτωσης προκύπτει :WD = 5% Χ 30%  = 1,5%.  
Το άθροισμα των σταθμισμένων ποσοστών έκπτωσης για τα τέσσερα είδη καυσίμων είναι 
SWD= WD1+WD2+WD3+WD4. Η εταιρεία με το μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένων 
ποσοστών έκπτωσης (SWD) θα αναδειχθεί μειοδότης. 
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