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ΡΕΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΡ Α ΝΟ 19/2021  ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ   

 

   Σο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>> φςτερα από : 

1. Σθν υπ’ αρ 165/15-7-2021  ΘΕΜΑ 7 ) με ΑΔΑ   ΨΣΡΑ46907Ι-45Κ   απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ, (ζγκριςθ 

τθσ  διενζργειασ Δθμόςιου  Ηλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ  για τθν προμικεια ειδϊν καυςίμων ).  

2. Σθν υπ αρ  197/9-8-2021  ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ    ΜΕ ΑΔΑ  64Ε146907Ι-718ΑΔΑΜ 21REQ009051378 

 

Ρροκθρφςςει 

  Δθμόςιο Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  για τθν προμικεια ειδϊν καυςίμων (ΥΓΩΝ) ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΕΜΑΝΣΗΣ  CPV  09100000-0 ( 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4 ) 

Αναλυτικά τα δικαιολογθτικά όπωσ και κάκε άλλθ πλθροφορία αναφζρονται  ςτθ Δ/ξθ  19/2021 

 
 Ανακζτουςα  Αρχι:  Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <Ελζνθ Θ. Δθμιτριου>   Σ.Κ  53100  Σθλ: 23853/50266 ), κωδικόσ NUTS:  EL533  

Φαξ  23850/22175 ,URL  www. promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.  

 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ (Σθλ.  23853/50266 )  Φαξ  23850/45787  

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  email< sprom@nosflorinas.gr> 

Τρόποσ   λιψθσ  τεχνικϊν  προδιαγραφϊν, ςυμπλθρωματικϊν  εγγράφων  και  διακιρυξθσ:  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθσ  19/2021   διακιρυξθσ  από τθν  δικτυακι πλατφόρμα του Ε..Η.ΔΗ..  

http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ οποίασ κα διενεργθκεί ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, από τθν δικτυακι πλατφόρμα του 

ΚΗΜΔΗ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Διευκρινίςεισ και λοιπζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν διακιρυξθ κα παρζχονται 

μζςω του ςυςτιματοσ του Ε..Η.ΔΗ.  
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Τφποσ Ανακζτουςασ αρχισ και δραςτθριότθτα: Νοςοκομείο που ανικει ςτθν 3 
θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (ΤΠΕ)Δυτικισ 

Μακεδονίασ   με κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν Τγεία. 

Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV: όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

Τόποσ Εκτζλεςθσ/Ραράδοςθσ: Γενικό Νοςοκομείο», Φλϊρινασ <Ελζνθ Θ. Δθμιτριου>  και των εποπτευομζνων φορζων αυτοφ    

NUTS   EL 533. 

Είδοσ ςφμβαςθσ: Αγακά. 

Αντικείμενο  Σφμβαςθσ:  Προμικεια  ειδϊν καυςίμων  του  Γενικοφ  Νοςοκομείου  ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΑΤΣΟΤ .    

Φφςθ και ποςότθτα ι αξία των ηθτοφμενων προϊόντων: φμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που  αναφζρονται  

ςτθ 19/2021  διακιρυξθ  και  τθν  προχπολογιηόμενθ  δαπάνθ  τουσ,  όπωσ  αυτι  περιγράφεται παρακάτω: 

 
 
 

 

     

 
 Ρροχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ: 140322,58  € ΧΩΙΣ ΦΡΑ Η   174000 €  ΜΕ ΦΡΑ  

  

            Εναλλακτικζσ προςφορζσ: τον διαγωνιςμό  δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

            Συνολικι διάρκεια ςφμβαςθσ – δικαιϊματα παράταςθσ:  Ζνα ζτοσ   με δικαίωμα παράταςθσ  Ενενιντα  (90) θμζρεσ για τα   

υπόλοιπα των ποςοτιτων ςε περίπτωςθ μθ εξαντλιςεωσ  Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν  19/2021  διακιρυξθ 

            Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 2.2 

και των  Όρων τθσ διακιρυξθσ. 

   Είδοσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ: Ηλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ   Κάτω  των Ορίων. 

             Διεφκυνςθ αποςτολισ προςφορϊν/Τρόποσ υποβολισ των προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ  πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..  Γίνονται  δεκτζσ προςφορζσ για 

ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ ςτο ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν. 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΠΟΟΣΗΣΕ    

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚH 
 

CPV 
TIMH  

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  ΦΠΑ 

1 Βενηίνθ αμόλυβδθ 09132100-4 10000 1,07 10700 13268  

2 Πετρζλαιο Κίνθςθσ 09134100-8 645 0,9715 626,61 776,99 

3 Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 09135100-5 192485,33 0,67016 128995,97 159955,01 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ   203645 

 
140322,58   174000 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κριτιρια  Ανάκεςθσ  τθσ  Σφμβαςθσ:  ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  θ οποία  προςδιορίηεται    βάςθ τθσ 

χαμθλότερθσ τιμισ ΡΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ:Το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ 

λιανικισ πϊλθςθσ  ζκαςτου είδουσ  ( βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ ) του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν 

 Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου  Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα   ΦΛΩΙΝΑΣ , κατά 

τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν 

 

 

  Hμερομθνία  ζναρξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν  2/9/2021   και ϊρα  11  π.μ.  θμζρα ΠΕΜΠΣΗ .  

 Καταλθκτικι   θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν ςτο Ε..Η.ΔΗ..: Σθν   28-9-2021 ϊρα 14 :00 π.μ ΗΜΕΡΑ ΣΡΙΣΗ   

 Ελάχιςτθ  απαιτοφμενθ  χρονικι  διάρκεια  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ:  Η  προςφορά πρζπει να ιςχφει για 210   θμζρεσ από τθν 

επόμενθ θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Προι   για   τθν   αποςφράγιςθ   των   προςφορϊν:   Ήλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-

Σεχνικι Προςφορά  και  του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», τθν ΔΕΥΤΕΑ   4/10/2021 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 και διενεργείται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr του  Ε..Η.ΔΗ.. Εν ςυνεχεία, 

αποςφραγίηονται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του νοςοκομείου (Γραφείο Διαγωνιςμϊν) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν και περιζχουν ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ 

μορφι 

   Γλϊςςα που κα ςυνταχκοφν οι προςφορζσ: Οι προςφορζσ, τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ, οι τεχνικζσ και  οικονοµικζσ  

προςφορζσ και  εν  γζνει  όλα  τα  υποβαλλόµενα  ςτο  διαγωνιςµό δικαιολογθτικά,  εκτόσ  των προςπζκτουσ αλλοδαπϊν 

καταςκευαςτικϊν οίκων των προςφερόµενων ειδϊν που αυτά και µόνο αυτά δφναται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κα είναι 

ςυνταγµζνα επί ποινι αποκλειςµοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ µετάφραςθ.  

 Τρόποσ  Χρθματοδότθςθσ:  Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑ <ΕΛΕΝΗ 
Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>  Η δαπάνθ για τθν εν λόγο ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1611,01  ςχετικι πίςτωςθ  του προχπολογιςμοφ του 
Φορζα 

 Φορζασ  αρμόδιοσ  για  τισ  διαδικαςίεσ  προςφυγισ:   Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν. 

Η ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ) 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ προχπολογιςκείςασ 
αξίασ του είδουσ για το οποίο υποβάλλεται προςφορά χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: φμφωνα με το άρκρο  19/2021 τθσ διακιρυξθσ. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων ςυμβάςεων,  ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που κα 
καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ  ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

   Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 

http://www.eprocurement.gov.gr  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. :  

://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικο  Αρικμό  135525   ςφμφωνα με τα αναφερόμενα τθσ παροφςασ  

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με  το άρκρο 66 του Ν. 

4412/2016 : 

 Μια  θμεριςια  τοπικθ   εφθμερίδα  < ΒΗΜΑ  ΦΛΩΡΙΝΑ  

μια εβδομαδιαία  τοπικι εφθμερίδα < ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑ>  

μια θμεριςια περιφερειακθ εφθμεριδα  …<ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ > 

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 

3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ  (URL) : 

http://florinahospital.gr 

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΦ  
 
        ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΗΣΤΟΣ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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