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 ΙΕΜΑ:  Αίτθμα για τθν  υποβολι    οικονομικων  προςφορων  – δικαιολογθτικϊν   για  ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΚΑΤΚΜΩΝ «πετρζλαιο κζρμανςθσ - 
CPV: 09135100-5», για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΡΚΝΑ και των φορζων ευκφνθ 
(Σο  ΚΕΦΙΑΠ  ΦΛΩΡΙΝΑ πρϊθν ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ) 

 

 

 

         Σο ΓΝΦ ζχοντασ υπόψθ  τισ διατάξεισ :  

1. Σου Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ. 

2. Σου Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-5-2017)«υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4387/2016 

μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, 

Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ»   

3. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) Άρκρο 32: « Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ παράγραφοσ 2 Η 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται  για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτθν    περίπτωςθ   β,γγ)προςταςία αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ» 

4. Σου Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν 

και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

5. Σου Ν 4472/2017  αρκρο27   αρκρο 4  παρ γγ  

6. Σθν προμικεια λογω απρόβλεπτων  καιρικϊν  ςυνκθκϊν.    

7.   Σο γεγονόσ ότι θ προμικεια  ειδϊν καυςίμων   του Νοςοκομείου αποτελεί κατεπείγουςα ανάγκθ που πρζπει να ςυνεχιςτεί 

απρόςκοπτα  
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8. Σο Κριτιριο κατακφρωςθσ που είναι  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  βάςθ τθσ   τιμισ ΠΟΤ ΘΑ ΔΟΘΕΙ 

Ω:Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ  (, 

πετρζλαιο κζρμανςθσ ) του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου  Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν 

Περιφερειακι Ενότθτα  ΦΛΩΡΙΝΑ , κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν.  

9. Σο 360/21-1-2020  αίτθμα τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ με τθν οποία ηθτείται θ προμικεια  ειδϊν καυςίμων για το ποςό των  45000€ 

και  τισ ανάγκεσ του ΓΝΦ  και των εποπτευομζνων φορζων αυτοφ .  

10. Σο πρωτογενζσ αίτθμα με ΑΔΑΜ  29REQ006229222 

11. Σθν υπ αρ 10/30-1-2020 κζμα 6(ΑΔΑ ΩΔ4846907Ι-ΒΗ6) απόφαςθ του Δ με τθν οποία εγκρίνεται το αίτθμα για τθν  υποβολι   

οικονομικϊν   προςφορϊν   μαηί με τα δικαιολογθτικά  για τθν προμικεια ειδϊν καυςίμων 

12. Σθν υπ αρ 10/3-2-2020 …αποφαςθ αναλθψθσ  υποχρεωςθσ  με ΑΔΑ  ΩΡΖΩ46907Κ-2ΨΜ .ΚΑΚ ΑΔΑΜ20REQ006229796 

                      
 
 
ασ καλεί   να αποςτείλετε   τθν οικονομικι ςασ προςφορά και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά  για τθν ανωτζρω  προμικεια  
 

Ή καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  13/2/2020  θμζρα  ΠΕΜΠΣΗ   και ϊρα 14. 00 μ.μ. 
Ή  θμερομθνία   αξιολόγθςθσ των προςφορων είναι  θ   14/2/2020   θμζρα    Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η     και  ϊρα  11.00π.μ.  ςτο  Γραφείο 
Προμθκειϊν του Νοςοκομείου,. 

    Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι επιτροπι θ οποία  ΘΑ  οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 
 
 

Δθμοςιότθτα 
    

             Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων  
(ΚΘΜΔΘ), ςτο πρόγραμμα Διαφγεια και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου.  

 
                          Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, 
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Ή τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
 
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλλθλα  μζτρα  για  να  διαφυλάξουν  τθν  εμπιςτευτικότθτα  των  πλθροφοριϊν  που  ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν θμερομθνία υπογραφισ εωσ εξάντλθςθ των αποκεμάτων .   

 

ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια ΚΑΤΙΜΩΝ «πετρζλαιο κζρμανςθσ - CPV: 09135100-5», για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ και των φορζων ευκφνθ 
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             ΓΕΝΚΚΟΚ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΟΚ ΟΡΟΚ 
 

Χρόνοσ παράδοςθσ ειδϊν 
 Ή προμικεια των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά κατόπιν τθσ διαβίβαςθσ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ του Νοςοκομείου προσ τον 
Ανάδοχο. Ή προμικεια του πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γ. Ν.  ΦΛΩΡΙΝΑ ι ςε τυχόν άλλο χϊρο που κα του υποδειχκεί, τμθματικά και 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ, κατά  τισ  θμζρεσ  και  ϊρεσ  εργαςίασ  των  υπθρεςιϊν,  με  ευκφνθ,  μζριμνα  και  δαπάνεσ  του  προμθκευτι 
αναδόχου. Για το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα ειδοποιείται ο προμθκευτισ τουλάχιςτο   24 ϊρεσ πριν. Ο προμθκευτισγια το , πετρζλαιο 
κζρμανςθσ που ηθτείται από τθν προςκλθςθ , είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει πάντα ςτθν επιχείρθςθ του τα απαραίτθτα καφςιμα.  

 
Ή παράδοςθ των καυςίμων γίνεται ωσ εξισ: 

 
- Πετρζλαιο Ιζρμανςθσ: παραδίδεται ςτισ εγκαταςτάςεισ  του Νοςοκομείου και των εποπτευόμενων φορζων αυτοφ   

 

Ο  ςυμβατικόσ  χρόνοσ  παράδοςθσ  των  ειδϊν  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τθ  λιξθ  του  αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ που  το  αίτθμα  
υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  θ  παράταςθ  χορθγείται  χωρίσ  να  ςυντρζχουν  λόγοι ανωτζρασ βίασ ι  άλλοι ιδιαιτζρωσ 
ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 
του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει  ο  παρατακείσ,  κατά  
τα  ανωτζρω,  χρόνοσ,  χωρίσ  να  παραδοκεί  το  είδοσ,  ο  ανάδοχοσ  κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν τρζχουςα τιμι πϊλθςθσ ανά είδοσ καυςίμου ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ. 
ΚΑΙΕ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΤΚΜΟΤ ΙΑ ΤΝΟΔΕΤΕΣΑΚ ΑΠΟ ΣΚΜΟΛΟΓΚΟ ΠΩΛΗΗ – ΔΕΛΣΚΟ ΑΠΟΣΟΛ 

 

  ΑΜΟΚΒΗ ΚΑΚ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η αμοιβι κα είναι αυτι που κα ςυμφωνθκεί  με τθν ανάδοχθ  εταιρία  και κα καταβάλλεται μθνιαία .Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ 

του χρθματικοφ εντάλματοσ είναι: α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν,  β) τιμολόγιο που κα 

αναφζρει τθν τιμι μόνο ςε ευρϊ (ι ςτο τρζχον νόμιςμα τθσ χϊρασ), γ) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

Η προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ 

πλθρωμισ ςτον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικοφ ςυνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ  και  β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν 

διενζξεων κακϊσ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχτεικό άρκρο του ν. 4412/2016 

5.Κρατιςεισ 

Κατά τθν πλθρωμι τθσ αναδόχου και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κα παρακρατείται: 

1. 0,06%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου. 

2. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. 

3. 20%  Τπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου. 

4. 2% Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου αφοφ εξαιρεκοφν οι παραπάνω κρατιςεισ. 

Παρακράτθςθ φόρου 8% επί του κακαροφ ποςοφ (Ν. 4172/13 Άρκρο 64 παρ. 2) αφοφ αφαιρεκοφν οι παραπάνω κρατιςεισ. 

 

 ΕΓΓΤΗΕΚ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, θ Ανάδοχοσ  κα κατακζςει ςτο Φορζα, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, 

θ οποία καλφπτει  κατϋ ελάχιςτο ποςοςτό  5 % τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ  με χρόνο ιςχφοσ επί πλζον εξιντα (60) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ,  

Η  Εγγυθτικι κα επιςτραφεί ςτθν  Ανάδοχο αμζςωσ μετά τθν οριςτικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων υπθρεςιϊν τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν εκκρεμοτιτων – απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που προκφπτει από τθν 

παροφςα ςφμβαςθ.   

Κατά τα λοιπά ωσ προσ ο,τι αφορά τισ εγγυιςεισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 ν.4412/2016 
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 Απαραίτθτα δικαιολογθτικά  

α)  Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

1)Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικιματα 

του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεωκοπίασ.  

2 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν 

ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

3)  Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω 

ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 

περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται 

το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.     

 

                               

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ 
 

 
 

Α/Α 

 
 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΕΚΔΗ 

 
ΕΚΣΚΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ 

 
Ε ΕΤΡΩ ΜΕ ΣΟΝ ΦΠΑ 24% 

 
 

 
Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 

42845  LITRA  
45000 

 
ΤΝΟΛΚΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ 

 
45000 

 
 
 
 
 

Οι  προδιαγραφζσ  των  καυςίμων  (TEΤΔ)φυςικά  και  χθμικά  χαρακτθριςτικά)  κακορίηονται  από  τισ  ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 
τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με αυτζσ των Κρατικϊν Διυλιςτθρίων. 

 
Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ του ανωτζρω πίνακα είναι ενδεικτικζσ και προζκυψαν από τθν τιμι διάκεςθσ των  ειδϊν  (ςφμφωνα 
με το Σμιμα Εμπορίου τθσ ΠΕ   ΦΛΩΡΚΝΑ  ) που ίςχυαν κατά τθ χρονικι περίοδο κατάρτιςθσ τθσ πρόςκλθςθσ . Ειδικότερα 
δε για το πετρζλαιο κζρμανςθσ ζχει λθφκεί υπόψθ θ τιμι που ίςχυε κατά τθν τελευταία εβδομάδα διάκεςθσ του εν λόγω 
είδουσ. 

 
υνεπϊσ οι τελικζσ ποςότθτεσ τθσ ςφμβαςθσ ι των ςυμβάςεων που κα προκφψουν από τθν εν λόγω προςκλθςθ , κα 
εξαρτθκοφν και κα διαμορφωκοφν από τθν τρζχουςα ιςχφουςα τιμι των ειδϊν ανά λίτρο ςτθ   διάρκεια   του   χρόνου   
εκτζλεςθσ   αυτισ   (τθσ   ςφμβαςθσ)   ςε   ςυνάρτθςθ   με   τον   εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδειγμα Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ 
 

 

Α/Α  

 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΉ 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ επί 
τθσ εκάςτοτε 

διαμορφοφμενθσ μζςθσ 
τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ 

(TEΤΔ)αρικμθτικϊσ) 

Ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ 

μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ 
(TEΤΔ)ολογράφωσ) 

Ποςοςτό 
ΦΠΑ ςτο 

οποίο 
υπόκειται 
το είδοσ 

2. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ   24% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – Τπόδειγμα  Εγγυθτικισ  Επιςτολισ  
 

ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΚΚΗ ΕΠΚΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
 
 

Ονομαςία Σράπεηασ…………………….. 

Κατάςτθμα ……………………. 

(TEΤΔ)Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Σ.Κ. fax) 
 

 
 
 
 
 

Προσ 
 

Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ 9   

 ΣΚ 53100 

Ήμερομθνία ζκδοςθσ…………… ΕΤΡΪ 

……………………………. 

 
ΕΓΓΤΉΣΙΚΉ ΕΠΙΣΟΛΉ ΚΑΛΉ ΕΚΣΕΛΕΉ ΑΡ. ……………..….…… ΕΤΡΪ ………….… 

 
 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,  
παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διηιςεωσ  μζχρι  του  ποςοφ  των ΕΤΡΪ……….. (TEΤΔ)και 
ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 
εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

 
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό 

………………...ςφμβαςθσ,   που   υπζγραψε   μαηί   ςασ   για   τθν  ανάκεςθ   ………………………………  (TEΤΔ)αρ.   διακ/ξθσ 

……./………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Π.Α. αξίασ 
…………..… ΕΤΡΪ αυτισ. 

 
- Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (TEΤΔ)5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

 
- ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

 
- Ή παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

 
- Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  ςτο  Δθμόςιο  και Ν.Π.Δ.Δ.,  
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Σράπεηα μασ. 



ΑΔΑ: ΩΑΣΘ46907Ι-ΚΦΑ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – χζδιο φμβαςθσ 
 
 

 
 

 

                                   ΤΜΒΑΗ ΝΟ     ………  /2020       

 Για τθν   Προμικεια  ειδϊν  Καυςίμων (ΘΕΡΜΑΝΗ  ) CPV : 09100000-0    και  τισ ανάγκεσ   

του  Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ  , Σο  ΚΕΦΙΑΠ  ΦΛΩΡΙΝΑ πρϊθν ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ  από τθν υπογραφι τθσ ζωσ εξαντλιςεων των αποκεμάτων 

   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ         ………………………………………..ενςωματωμζνο το ΦΠΑ 24% € 

 

τθν Φλϊρινα, ςιμερα τθν …………….  μθνόσ   …………………….  ζτουσ 2020 θμζρα……………….  ςτα γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Φλϊρινασ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ» Εγνατίασ 9 Σ.Κ.53100 οι  εξισ ςυμβαλλόμενοι  ΑΦΕΝΟ  

Α) Σο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ « ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ» εκπροςωποφμενο νόμιμα από τον Διοκθτι  κ.  ………………………………..για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  και ςτο εξισ κα αναφζρεται  ωσ «το Νοςοκομείο» 

 

και  ΑΦΕΡΕΡΟΤ  

Β) ο κ.  ………………………..  που εδρεφει ςτθ ……………………………….  ΣΚ. ………………………. ΣΗΛ. …………………………. ΑΦΜ ……………………… ΔΟΤ 

……………………….. και εκπροςωπείται νόμιμα και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Προμθκευτισ» 

 

 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:  

Με  τθν με αρικ…………………………… (κζμα ……………θ  )  Απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ κατακυρϊκθκε θ προμικεια 

των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ φμβαςθσ ςτθν εταιρεία ……………………………….. 

Η κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ προςκλθςθσ εκδθλωςθσ ενδιαφεροντοσ .Σο  Κριτιριο κατακφρωςθσ   είναι θ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  βάςθ τθσ   τιμισ  ΧΩΡΙ ΣΟ ΦΠΑ ΠΟΤ  ΕΧΕΙ  ΔΟΘΕΙ Ω 

Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ  ( βενηίνθ 

αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ ) του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου  Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα  ΦΛΩΡΙΝΑ , κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν.  

Υςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του, ανακζτει ςτον δεφτερο, 

ονομαηόμενο ςτο εξισ Προμθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 4  τθσ παροφςθσ φμβαςθσ, 

τα οποία του κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

Η ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν, τον Νόμο 

2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό φςτθμα 

Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ υμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο 

Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 
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                                           ΑΡΘΡΟ 1 

                                         ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΗ  

Α.   τθν εταιρεία  …………………………………………..ωσ εξισ :, πετρελαίου κζρμανςθσ , για το Νοςοκομείο  ΦΛΩΡΙΝΑ , ΚΑΙ ΣΟ ΚΕΦΙΑΠ 

ΦΛΩΡΙΝΑ πρϊθν ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) :  …………………………….€ ενςωματωμζνθ τθν  ζκπτωςθ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ): …………………………………………… 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ     ……………………………………. € με ΦΠΑ 24%  

 

                    ΑΡΘΡΟ 2  

                       ΕΙΔΟ –ΠΟΟΣΗΣΑ 

Οι αναγκαίεσ ποςότθτεσ ειδϊν Τγρϊν Καυςίμων πετρελαίου κζρμανςθσ ) που απαιτοφνται από το Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ  και των 

εποπτευομζνων φορζων  του ΓΝΦ  

     ΑΡΘΡΟ 3  

    Π ΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Η ποιότθτα των καυςίμων κα είναι θ ίδια με των κρατικϊν διυλιςτθρίων και κα πρζπει να πλθροφν απόλυτα τισ Αποφάςεισ του Ανωτάτου 

Χθμικοφ υμβουλίου, κακϊσ και των εκάςτοτε ιςχυουςϊν ςχετικϊν Αγορανομικϊν Διατάξεων κατά περίπτωςθ 

 

     ΑΡΘΡΟ 4  

     ΣΙΜΕ  

Οι τιμζσ προςφοράσ των Τγρϊν Καυςίμων που ςυμφωνικθκαν με το Προμθκευτι είναι οι μζςεσ  διαμορφοφμενεσ  λιανικισ

 πϊλθςθσ ςτο  νομό  Φλϊρινασ   όπωσ αυτζσ κα προςδιορίηονται από το τμιμα   

Εμπορίου   τθσ Ν.Α. Φλϊρινασ και με   βάςθ τισ προςδιοριηόμενεσ αυτζσ τιμζσ κα εκδίδεται τιμολόγιο με ζκπτωςθ 

 

 

 

 

 

                     Σα ποςοςτά αναφζρονται  ςε τιμζσ πριν το ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

(*)ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ  % 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

3 Πετρζλαιο Θζρμανςθσ   
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ – ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω τιμζσ των Τγρϊν Καυςίμων υπόκεινται ςε ιςόποςθ αναπροςαρμογι, αν κατά το χρονικό διάςτθμα που κα ιςχφει θ ςφμβαςθ 

αυτι, ικελαν μεταβλθκεί για οποιοδιποτε λόγο οι ςθμερινοί ςυντελεςτζσ διαμόρφωςθσ τουσ ι επιβλθκοφν γενικά ι ειδικά ςτα υγρά 

καφςιμα, νζεσ ειςφορζσ, δαςμοί, φόροι και νζεσ επιβαρφνςεισ. 

Η αναπροςαρμογι τουσ αυτι κα ιςχφει πάντοτε, από τθν θμζρα που κα επζλκουν οι παραπάνω μεταβολζσ. 

 

    ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

   ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

 

Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα είδθ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, του Γενικοφ Νοςοκομείου ΦΛΩΡΙΝΑ (Κωδικόσ 

ΝUTS: GR  134 .) ςτουσ χϊρουσ που κα του υποδειχκοφν, με δικι του ευκφνθ 

 Η παράδοςθ των υγρϊν καυςίμων από τον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου με ευκφνθ 

,φροντίδα και δαπάνθ του Προμθκευτι. Εφόςον πρόκειται για παράδοςθ πετρελαίου κίνθςθσ θ παράδοςθ κα γίνεται ςτθν αποκικθ του 

Ιδρφματοσ μζςα ςε τρεισ (3) μζρεσ μετά από ζγγραφθ ι προφορικι ειδοποίθςθ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μζςα ςτθν ίδια μζρα. Και 

ςε χρονικό διάςτθμα μίασ θμζρασ ςτο πρατιριο του Προμθκευτι εφόςον πρόκειται για υγρά καφςιμα (βενηίνθ SUPER και αμόλυβδθ)  

όλεσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ-αργίεσ και νυχτερινζσ ϊρεσ 

Η μεταφορά του πετρελαίου κίνθςθσ κα διενεργείται αποκλειςτικά και μόνον με το ιδιόκτθτο μεταφορικό μζςο νόμιμα χαρακτθριςμζνο 

από τθν αρμόδια υπθρεςία ςαν αυτοκίνθτο βυτιοφόρο υγρϊν καυςίμων. 

Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ των Ιδρυμάτων ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ που κα οριςτεί από τθν Διοίκθςθ   

του Νοςοκομείου . Ο εφοδιαςμόσ των αςκενοφόρων και οχθμάτων του Νοςοκομείου από καφςιμα, κα γίνεται ςτο πρατιριο του 

προμθκευτι  με το ειδικό δελτίο  κίνθςθσ  που διακζτει το κάκε όχθμα και ςτο οποίο κα υπογράφεται από τον οδθγό και τον προμθκευτι 

για τα λίτρα που χορθγθκικανε ςτο όχθμα. 

    ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

EIΔΟ 

CPV 

ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

(*)ΠΡΟΦ

ΕΡΟΜΕΝ

Ο 

ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΩΗ

  % 

ΣΙΜΗ  

ΣΡΕΧΟΤ

Α  

ΣΙΜΗ ΜΕΣΑ 

ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ  ΔΑΠΑ 

ΝΗ ΧΩΡΙ   

ΦΠΑ 

 ΦΠΑ 24%  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  ΦΠΑ 

3 

Πετρζλαιο 

Θζρμανςθ

σ 

091351

00-5 
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                              ΠΟΟΣΙΚΗ –ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι παραλαβισ του 

Ιδρφματοσ. 

 

 

    ΑΡΘΡΟ 7ο     

 

   ΚΡΑΣΗΕΙ –ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 Οι κρατιςεισ κα ζνιαι  ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία .  
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ελίδα 30  

    ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

    ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των παραλαμβανομζνων εκάςτοτε ποςοτιτων ειδϊν Καυςίμων κα γίνεται μετά τθν λιξθ εκάςτου μθνόσ μετά από 

τθν προςκόμιςθ τιμολογίου και βάςει των εξισ δικαιολογθτικϊν 

1.   Σιμολόγιο  Δελτίο Αποςτολισ του Προμθκευτι 

2.   Πρωτόκολλο ποιοτικισ –ποςοτικισ παραλαβισ 

3.   Δελτίο ειςαγωγισ του καυςίμου 

 

Σα τιμολόγια – δελτία αποςτολισ κεωροφνται από το Σμιμα Εμπορίου Ν.Α. Φλϊρινασ που ελζγχει το κανονικό τθσ τιμισ και τθ πιςτι 

τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  .Σο νόμιςμα με το οποίο κα γίνονται όλεσ οι ςυναλλαγζσ κα είναι αποκλειςτικά το Ευρϊ. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 8ο 

 

     ΚΤΡΩΕΙ 

ε περίπτωςθ ακζτθςθσ οποιοδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ που προβλζπονται Κανονιςμόσ 

Προμθκειϊν Δθμοςίου . 

 

 

    ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΗ 

 Η ςφμβαςθ κα ιςχφει από τθν υπογραφι τθσ ζωσ εξαντλιςεων των αποκεμάτων 

 

     ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

     ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Εάν απαιτείται  ο ςυμβαλλόμενοσ κα πρζπει να ορίςει με εξουςιοδότθςθ, ςυνεργάτθ για τον εφοδιαςμό καυςίμων του. 

Κατά τα λοιπά κα ιςχφουν οι όροι τθσ ..1/2020   πρόςκλθςθσ  του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ και θ προςφορά του Προμθκευτι 

      ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

   ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
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Ο προμθκευτισ ζχει  προςκομίςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ( ποςοςτό   5 % τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ το Φ.Π.Α και τισ ςχετικζσ κρατιςεισ ) ποςοφ     ……………………….€   θ οποία ζχει εκδοκεί από τθν Σράπεηα   ……………………………  ΝΟ 

…………………….. /  ………………………………………… 

Η ανωτζρω εγγφθςθ κα ιςχφει για το πρϊτο ζτοσ θ οποία κα  επιςτραφεί ςτον προμθκευτι  και κα ιςχφει ζωσ τθν εκτζλεςθ τθσ 

φμβαςθσ αυτισ. 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 12  

Εφαρμοςτζο Δίκαιο -Διαιτθςία 

 

1. Ο  προμθκευτισ  και  το  Νοςοκομείο  κα  προςπακοφν  να  ρυκμίηουν  φιλικά  κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια , εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 

3. Δεν αποκλείεται όμωσ, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να  προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ 

προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των Δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ 

τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω Παράγραφο. 

 

 

 

Η φμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε εισ τριπλοφν και υπογράφεται  από τουσ ςυμβαλλόμενουσ . 

 

                                                     ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                      Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΠΑΠΟΤΛΚΑ ΧΡΗΣΟ  
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