19PROC005811412 2019-11-06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Μπίσκας Βασίλειος
Τηλ.: 2313 320542
Fax: 2310252487
E mail: promtomy@3ype.gr

Θεσσαλονίκη, 6-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 47116
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1318/ 1-11-2019 (ΑΔΑ:
6ΡΩΠΟΡΕΠ-ΕΞΥ ) Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ, προκειμένου να προχωρήσει στην
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 για τις ανάγκες των ΦΠΥ ΚΥ Κρύας Βρύσης,
Έδεσσας και Άρνισσας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης # 37.575,60 € # (συμπ/νου ΦΠΑ), από το Πρόγραμμα Προμηθειών 2019, προσκαλεί
όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη οικονομική
προσφορά στη Διοίκηση 3ης Υ.Π.Ε. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23 , Θεσσαλονίκη.
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 45441/29.10.2019
(ΑΔΑ: 6ΒΜΗΟΡΕΠ-Ψ9Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια Πετρελαίου
Θέρμανσης για τους ΠΦΥ ΚΥ Κρ.Βρύσης, ΚΥ Άρνισσας, ΚΥ Έδεσσας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη # 37.575,60 € #, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα προϋπολογισμού:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3Ης ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
A/A
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
1
Κ.Υ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ & Π.Ι
16.000
13.393,55 €
16,608,00 €
2
Κ.Υ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
7.200
6.027,10 €
7.473,60 €
3
Κ.Υ ΑΡΝΙΣΣΑΣ & Π.Ι
13.000
10.882,26 €
13.494,00 €

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας) έντυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι
ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
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β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που διενεργεί την υπηρεσία
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΟΟΥ/Τμήμα Προμηθειών)
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική
διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –
ηλεκτρονική διεύθυνση).
Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών όπως περιγράφονται παρακάτω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι τα εξής,
βάσει των διατάξεων του Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (Αποδεικτικά μέσα) και των
απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α’ για την ανωτέρω προμήθεια:
1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
παράγραφο την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα που αφορούν:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του εδαφίου (8).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν έχει ποινικό μητρώο σε ισχύ, αρκεί
η προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωσή του, ότι θα προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά ενήμερος. (
Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ.)
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο
προσφέρων είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος
ασφάλισης.(Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ)
4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας, για την απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας :
i. δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
iv. δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
βάσει των λόγων αποκλεισμού της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν έχει το εν λόγω πιστοποιητικό, αρκεί
η προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει, συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωσή του, ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
5)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 (πλην της περ. β) του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 (πλην της περ. β) του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.
6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
7) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης, για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής του
δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
8) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
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(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζει τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης
εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
9) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων. Οι προμηθευτές θα
πρέπει να διαθέτουν δικό τους βυτιοφόρο για τη μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης ή να
εκμισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρο.
10) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των βυτιοφόρων.
11) Τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3054/2002. ( Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Αντί της άδειας αυτής
μπορούν να προσκομίσουν και άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Α).
12) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνεται το
διυλιστήριο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου
καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του.
13) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνεται ότι η
προσφορά του πληροί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α’ της
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
14) Συμπληρωμένο το Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης, βάσει τη υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παρατήματος Β’.
Το σύνολο των ανωτέρων αποδεικτικών μέσα γίνονται αποδεκτά βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο Ανάθεσης: Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται από τις τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασμό με
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής
πώλησης εκάστου είδους (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), του Παρατηρητηρίου
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τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην
Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας, κατά την ημέρα της παράδοσης
αυτών. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να
υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Η Σύμβαση θα έχει ισχύ για εννέα (9) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών σε περίπτωση που δεν
εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες ή η συμβατική αξία
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 11-11-2019 και ώρα 14:30μμ.
Ημερομηνία διενέργειας: Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα της λήξης των
προσφορών 12-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 πμ. έως 14:30 μμ. από το Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) στο τηλέφωνο: 2313 320542.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:
Α’
Β’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προαναφερόμενα καύσιμα της παρούσας Διακήρυξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές
Προδιαγραφές:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
α/α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όπως των κρατικών διυλιστηρίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και
προσμίξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές
διατάξεις. Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 467/2002/03 (ΦΕΚ
1531 Β'/16-10-03) και 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β΄/5-9-2003): Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρμανσης, όπως : Δείκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο
και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, η ένταση του
χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 ως ASTM No5. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από
άλλες προσμείξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/2017).
2. Η μεταφορά των καυσίμων στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία θα γίνεται με
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης.
3. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία τις
απαιτούμενες ποσότητες εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του με
τηλεομοιοτυπία (εκτός εξαιρετικής περίπτωσης ακραίων καιρικών συνθηκών). Ο προμηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2
ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα της παραγγελίας. Σε
περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο προμηθευτής
οφείλει να ενημερώσει μέχρι τις 10.00 π.μ. της επόμενης της παραγγελίας ημέρα, τη Μονάδα ώστε να
μη φέρει ευθύνη από τη μη προσκόμισή του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να
προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίζει σε μικρότερη ποσότητα από τα
παραγγελθέντα τότε η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας έχει το δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’
ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε
θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.
5. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών
Ιατρείων ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από τον Διοικητή της 3ης Υ.Πε.
6. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των καυσίμων παρουσία του προμηθευτή διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος με τρόπο που θα επιλεγεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής. Η τριμελής
επιτροπή παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει επιτόπια λήψη δείγματος για αποστολή και
έλεγχο ποιότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το δείγμα θα λαμβάνεται παρουσία του προμηθευτή
σε ειδικό δοχείο δειγματοληψίας, διαθέσιμο από τον προμηθευτή σε κάθε παράδοση, στο οποίο επί
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τόπου θα διοχετευθεί δείγμα του καυσίμου και η σφράγιση του θα γίνεται με ειδική μολυβδοσφραγίδα
καυσίμου, ενώ θα αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία παραλαβής, η ποσότητα και ο προμηθευτής. Το
σχετικό θα υπογράφεται από τον προμηθευτή και την τριμελή επιτροπή. Η σχετική διαδικασία θα
βαρύνει τον προμηθευτή.
7. Κατά την παραλαβή των καυσίμων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί, να
επιδείξει στην επιτροπή παραλαβής τα επικαιροποιημένα έγγραφα ογκομέτρησης δεξαμενής του
βυτιοφόρου με το οποίο θα μεταφέρει το καύσιμο που θα παραδοθεί καθώς και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα του οχήματος μεταφοράς. Το βυτιοφόρο του χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο
σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων
8. Η παράδοση - παραλαβή του καυσίμου γενικά θα στηρίζεται στην αγορανομική διάταξη 7/2009
(ΦΕΚ1388/Β'13-7-09 που ισχύει από 13-7-09) κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής
παραλαβής.
9. Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να πληρούν
απόλυτα τις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών
σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση
10. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει χρώμα κόκκινο όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και θα παραδίδεται στις δεξαμενές των Κέντρων Υγείας, των
Περιφερειακών Ιατρείων της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, ενώπιον της -κατά τόπους- τριμελούς επιτροπής
παραλαβής.
11. Η μεταφορά και παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε Μονάδα πρέπει να γίνεται με
όχημα κατάλληλης ολικής μεταφορικής ικανότητας, ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η θέση και της
δυνατότητα πρόσβασης στο καυστήρα και τη δεξαμενή αποθήκευσής του καυσίμου της.
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά
στοιχεία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο Αποστολής/τιμολόγιο, επί του
οποίου κατά τη λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον μετρητή του βυτιοφόρου η
παραδοτέα ποσότητα καυσίμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων του να
επισυνάπτει, το δελτίο αποστολής και τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου
Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον συγκεκριμένο τόπο παράδοσης, κατά
την ημέρα παράδοσης του είδους.
Επί του δελτίου Αποστολής/τιμολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
Α. ημερομηνία συναλλαγής
Β. μονάδα μέτρησης
Γ. είδος του καυσίμου
Δ. ποσότητα του καυσίμου
Ε. τιμή μονάδος
Στ. τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
Ζ. Φ.Π.Α.
Η. ονοματεπώνυμο οδηγού οχήματος
Θ. υπογραφή οδηγού
Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προμηθευτής εκδίδει μόνο Δελτίο Αποστολής και εκ των
υστέρων το σχετικό τιμολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία με αρ. στ και ζ. Στο τιμολόγιο θα
πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά Δελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.
Η 3η Υ.Πε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δείγματα
στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συμμόρφωση με τις
απαιτούμενες κατά το νόμο τεχνικές προδιαγραφές. Τα τυχόν έξοδα της δειγματοληψίας, αποστολής
δείγματος και αναλύσεων του Γ.Χ.Κ. θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.
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Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Της επιχείρησης ……………………………………………, µε έδρα ………………................, οδός
…………………....................., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... για τις
ανάγκες του φορέα Υγείας …………………………………………. της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(*)ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Πετρέλαιο Θέρµανσης

……………………………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου προµηθευτή)

Δ/νση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 320542, Fax : 2313 320508, e-mail: promtomy@3ype.gr

