
 1 

                                       ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30-09-2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.:13712 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                      ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:6ΕΧΖ46907Ο-ΣΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ               ΠΡΑΞΗ: 2123 
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ                        
                                           ΑΔΑ: 6Τ2Λ46907Ο-22Μ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                 ΑΔΑΜ:    
 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Α.    
ΤΗΛ: 2251351222 
Email: promithies@vostanio.gr 
 
                                                 
             ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 67/2021 
                                                                
   ΕΙΔΟΣ:  Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης 
 

                                                

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία 
αποστολής για 
ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ &  SITE 
του Νοσοκομείου 

Ημερομηνία 
αποστολής 
για ανάρτηση 
στο ΚΗΜΔΗΣ 

OXI ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

30-09-2021 30-09-2021 

 
 
                 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» 
1.2. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 

των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» 
1.3. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 
1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» 
1.5. Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο 
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εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 
1.7. Το Ν.3886/2010  περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

1.8. Την υπ’αριθμ. 17η/23-07-2021 (θέμα 52ο) απόφασης  Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Μυτιλήνης “Βοστάνειο” 

       

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με 
 κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της 

νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά ανώτερης μέσης λιανικής τιμής πώλησης  του 

είδους την ημέρα παράδοσης (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

παρατηρητηρίου τιμών)    (CPV 09132100-4)  

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  
την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια & στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

    Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των 
προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην 
Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
  Διαγωνισμός                 Συλλογή προσφορών   

  Αντικείμενο                  Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου  
                           κίνησης, για τα οχήματα του Γ.Ν.Μ. “Βοστάνειο”, για  
                           ένα έτος. 
 
Χρόνος Παράδοσης            Μετά από την έγγραφη παραγγελία του  
                               Νοσοκομείου                       

Τόπος Παράδοσης             Νοσοκομείο  Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα    Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 
  διενέργειας του διαγωνισµού            
                                                        
                                   Ημερ. 12/10/2021    
                                 Ώρα:    11.00 

Προθεσµία Υποβολής          Ημερ  11/10/2021    
Προσφορών               Ώρα:    14.30 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνης    7.000,00  Ευρώ με Φ.Π.Α.  

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισμός  

CPV :                                 09132100-4 

Νόµισµα         ΕΥΡΩ 

 ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών        120  ηµέρες   

 
      

      ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

      Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 09/10/2021 ώρα  14:30 π.μ.  

στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
 
 

 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να 
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού 
(άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο  τοποθετούνται τρείς 
επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και συγκεκριμένα: 

 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο 
οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά 
Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 
79 τουΝ.4412/2016. 
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή του 
υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016). 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπο τους  (άρθρο 93 Ν.4412/2016). 

  
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο 
οποίος επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, 
εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις 
απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με 
παραπομπές). Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. 
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 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος 
φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 
Υποψήφιου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 
και την παρούσα διακήρυξη. 
 
 Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε 
δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 
 

 

 Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 
 

 Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του 
είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 
 

 Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές 
προσφορές  καθώς και τα δείγματα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά , θα γίνεται παράλληλα την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών(άρθρο 
117 παρ.4 του Ν4412/2016)  προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να 
επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.  

 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της 
σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 
Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 
Ν.4412/2016). 
 

 Στο διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα  απορρίπτεται η προσφορά στο 
σύνολό της.   
 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση Δ.Σ., για ορισμένο χρονικό διάστημα  και συνολικά για 
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έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της, προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές 
ποσότητες.  
Το  Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
κατόπιν απόλυτης  και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα 
λύσεως της σύμβασης. Η διακοπή της σύμβασης θα είναι            
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε 
αξίωση ή απαίτηση. 

 

 Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 
να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του 
Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 

 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. 
 

 Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι 
διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016  και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 
2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας 
κηρύσσονται ουσιώδεις. 

                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                     

                                                               

                              ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (www.vostanio.gr)  

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ. 
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