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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  αριθμ 11/2022 

 
 

Για την επείγουσα   Προμήθεια  Πετρελαίου Θέρμανσης (CPV:09135100-5) για την κάλυψη 
των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής , του Ψυχιατρικού Ξενώνα, της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού και του ΚΕΦΙΑΠ  ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης 
Πετρελαίου Θέρμανσης , προϋπολογιστικής  δαπάνης έως του ποσού των 29.000,00 €  με 
ΦΠΑ     
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη : 
 
1)Τις διατάξεις του Ν.2955/02-11-2001 (ΦΕΚ 256/02-11-2001,τεύχος Α΄) « Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις  
3)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τεύχος Α΄),«Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».  
4) Τις διατάξεις του  Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α΄) άρθρο 47 «Παρατηρητήριο 
τιμών  (περί νομιμότητας δαπανών)». 
5)Τις  διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και 
τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
6)Την αρ. πρω.3385/6-4-2022 Απόφαση  του Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής  ΑΔΑ :9Υ2Π46907Υ-
8ΥΙ με Θέμα «Έγκριση επείγουσας διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
Προμήθεια  Πετρελαίου Θέρμανσης (CPV:09135100-5) για την κάλυψη των αναγκών του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής , του Ψυχιατρικού Ξενώνα, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και 
του ΚΕΦΙΑΠ  ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) 
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης Πετρελαίου Θέρμανσης , 
προϋπολογιστικής  δαπάνης έως του ποσού των 29.000,00 €  με ΦΠΑ      
7)Την υπ. αρ. πρωτ. 3861/7-4-2022.(ΑΔΑ:ΩΖ6Χ46907Υ-4ΩΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
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                                                                  Προκηρύσσει    
                                                    

ανοικτή  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα   προμήθεια  
πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) για την κάλυψη των αναγκών του γενικού 
νοσοκομείου Χαλκιδικής , του ψυχιατρικού ξενώνα, της μονάδας τεχνητού νεφρού και 
του ΚΕΦΙΑΠ  ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης πετρελαίου 
θέρμανσης , προϋπολογιστικής  δαπάνης έως του ποσού των 29.000,00 €  με ΦΠΑ     

 
 

 

 
Δημοσίευση της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  : Δημοσιεύεται  στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) & στην  Ιστοσελίδα του Γ.Ν.Χαλκιδικής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 
αποστείλουν  Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 
του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά 
θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 
διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να 
δηλώνεται ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  
 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  
 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον 

τους ζητηθεί.. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν  το ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) 
 
 
Α. Η προσφορά να σταλεί έως  12-4-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, σε κλειστό 
φάκελο στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , 
Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 
 
1.Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.Την περιγραφή τους είδους, 
3.Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό    
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης 
4.Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
5.Τα στοιχεία του αποστολέα 
6.Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
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Ο διαγωνισμός    θα διενεργηθεί την  13-4-2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ  στο 
γραφείο  Προμηθειών του  Νοσοκομείου από την αρμόδια  Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη  από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

         Η  Σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει  έως της ανάλωσης του ποσού των    
29.000,00€ με ΦΠΑ 

 
Η παραλαβή του Πετρελαίου  θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  εποπτείας  και ελέγχου που 
θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Χ.. 
Ο Προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά το Πετρέλαιο Θέρμανσης στις 
δεξαμενές,  ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου . Το Νοσοκομείο θα παραδίδει 
εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
τηλεφωνικά. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε δύο (2) 
ημέρες από την  ειδοποίηση , κατά τις εργάσιμες ημέρες ( Δευτέρα έως Παρασκευή) και 
κατά τις ώρες από τις  07:30 π.μ. έως και τις 14:30μμ. 
Ο Προμηθευτής μόνο εφόσον ειδοποιηθεί σχετικώς από το Νοσοκομείο  για κάλυψη  
έκτακτης ανάγκης  είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια 
Αργιών  και Σαββατοκύριακων 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. Το απόσπασμα αυτό  πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι 
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία 
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους 
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σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας 

Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης .Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί  με 

το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο  προμηθευτής  κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες 
κρατήσεις  όπως   ισχύουν      
           Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 

Η  πληρωμή  του Αναδόχου  θα γίνεται σε ευρώ,  μετά  την προσκόμιση  του  τιμολογίου 
από τον Ανάδοχο, σύμφωνα  με τα  όσα  ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/16 και του 
Ν.4152/2013, 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. 
. 
 
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   
διατάξεις  του   Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων,  
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας » με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
του, του  N.3329/2005   και του  N.3580/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 
 

  
 

 
                                                          Δρ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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