Αρ. πρ: 3961/02-02-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Αριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 24ΠΕ/2015 του
2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ & αµόλυβδης βενζίνης) για την
κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας- ΠΕ∆Υ δικαιοδοσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Ηµεροµηνία: 17/02/2016
Ηµέρα: Τετάρτη
Ώρα: 10:00 π.µ.
Ηµεροµηνία: 17/02/2016
Ηµέρα: Τετάρτη
Ώρα: 12:00 π.µ.
Γραφείο
Προµηθειών
της
3ης
∆.Υ.Πε.
(Μακεδονίας), ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 16 –
Θεσ/νίκη
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 &
αµόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4
73.781,70 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23%)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ηµέρα: Τετάρτη 03-02-2016

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).

1.2.

Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄
19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

1.3.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει µε τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.
Α΄/28.06.2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

1.4.

Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το
άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).

1.5.

Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του
άρθρου 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν.
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002),
όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

1.6.

Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

1.7.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

1.8.

Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄
202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

1.9.

Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).

1.10. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το

Υπουργείο Υγείας
25/Α/09.02.2007)

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

και

λοιπές

διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ.

1.11. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.12. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και

άλλες διατάξεις», άρθρο 24.

1.13. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο»
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112).
1.14. Του Ν. 3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής

ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών).
1.15. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες

διατάξεις»
1.16. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/01.03.2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης…. Εθνικής οικονοµίας και
άλλες διατάξεις».
1.17. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) και την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ

237 Α/05.12.2012
1.18. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.),

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
1.19. Του Ν. 4281-2014 (Α160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις
1.20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007)
2. Τις Αποφάσεις:
2.1.

Την υπ’ αριθµ. 5804/4.12.2014 (Β΄ 3261) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά στην έγκριση του
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων, έτους 2014.

2.2.

Την υπ΄αριθµ. 6484/30.12.2014 (Β΄3693) Υπουργική Απόφαση περί Ορισµού Φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση
συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών.

2.3.

Την υπ΄αριθµ. 770/04.06.2015 (Α∆Α: 7ΚΓΩΟΡΕΠ-ΡΗΜ) απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας περί εκτέλεσης και Εφαρµογής του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των φορέων αρµοδιότητας

2.4.

Τις υπ΄αριθµ. 13289/7.08.2015 (ΦΕΚ 1716/τ. Β΄/17.08.2015) και 13922/20.08.2005 (ΦΕΚ
1806/τ. Β΄/20.08.2015) Υπουργικές Αποφάσεις περί Καθορισµού ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν την δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου,

2.5.

Την υπ΄αριθµ. 1703/24.11.2015 (Α∆Α: ΩΤΛΚΟΡΕΠ-Κ7Ν) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας του µε αριθµ. 24ΠΕ/2015 διαγωνισµού.

2.6.

Την υπ΄αριθµ. 18/18.01.2016 (Α∆Α: ΩΠΠΛΟΡΕΠ-Μ0Ο) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ Μακεδονίας περί έγκρισης επανάληψης του µε αριθµ. 24ΠΕ/2015 διαγωνισµού.

2.7.

Τις υπ΄ αριθµ. 3613/29.01.2016 (Α∆Α: 7ΛΟΠΟΡΕΠ-0ΨΥ) και 3635/29.01.2016 (Α∆Α:
7ΛΟΠΟΡΕΠ-0ΨΥ) Αποφάσεις του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας περί έγκρισης

ανάληψης υποχρέωσης για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης & αµόλυβδης βενζίνης για τις
ανάγκες των Κέντρων Υγείας ΠΕ∆Υ 3ης ΥΠΕ ποσού 68.470,20€ και τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ, ποσού 5.325,00€ αντίστοιχα.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI
2ο Επαναληπτικό Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου
ντίζελ & αµόλυβδης βενζίνης), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας- ΠΕ∆Υ
δικαιοδοσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε. µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που θα δοθεί ως µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί
της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του Παρατηρητήριου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Η δαπάνη του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ∆ΥΠΕ.
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 17-02-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.µ. και τόπος το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος
όροφος), τ.κ. 54623 Θεσσαλονίκη.
Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 16-02-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα
14.00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές που κατατίθενται µέσω εταιρειών παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοάς θα
πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού µε ειδικό έντυπο αποδεικτικού επίδοσηςπαράδοσης προσφοράς (έντυπο εταιρειών ταχυµεταφοράς- VOUCHER) επί του οποίου θα
αναγράψει ο παραλήπτης, την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ταχυµεταφορική εταιρεία τηρεί σύστηµα ηλεκτρονικής παράδοσης και δεν
παραδίδει στον παραλήπτη της προσφοράς το ειδικό έντυπο παράδοσης – παραλαβής
προσφοράς (voucher), ο συµµετέχων προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να
συνοδεύει την προσφορά του µε επιστολή κατάθεσης προσφοράς (εις διπλούν) επί της
οποίας θα αναγράψει ο παραλήπτης, την ακριβή ηµεροµηνία, και η ώρα παραλαβής της
προσφοράς (η συνοδευτική επιστολή θα είναι εκτός του φακέλου της προσφοράς). Η
αναφερόµενη επιστολή θα πρωτοκολληθεί αυθηµερόν.
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων καταθέτει ο ίδιος την προσφορά του στην Υπηρεσία,
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύει την προσφορά του µε συνοδευτική
επιστολή κατάθεσης προσφοράς (εις διπλούν) επί της οποίας θα αναγράψει ο παραλήπτης,
την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς (η συνοδευτική επιστολή θα
είναι εκτός του φακέλου της προσφοράς). Η αναφερόµενη επιστολή θα πρωτοκολληθεί
αυθηµερόν.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν.

2. Αποσφράγιση: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού [εφεξής:
«Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού»]).

vi.

vii.

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µετά την σύνταξη από
την Επιτροπή του διαγωνισµού του πρακτικού συµµετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που η τεχνική τους προσφορά έγινε
αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης θα µπορούν να συµµετέχουν εφόσον το
επιθυµούν µε εκπρόσωπο τους στην διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.

3. Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Συµµετέχοντες: ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω,
εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισµοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον κατά την κρίση
της 3ης ΥΠΕ, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύµβασης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου –
Κ.Π.∆.), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι
(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία
αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.∆. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά
της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.∆/τος, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.
Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6)
ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν
η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος
χρόνου.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση. Η περίληψη της διακήρυξης
καθώς και το πλήρες σώµα αυτής θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια πετρελαίου κίνησης & αµόλυβδης βενζίνης για
την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας-ΠΕ∆Υ δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠε και της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της
διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2. Ορισµοί
Αναθέτουσα Αρχή
Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, και η οποία
προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό.
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη.
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες παρέχει το Τµήµα Προµηθειών, Πληροφορίες: Χριστίνα
Πατρικίδου & Περικλής Βαφειάδης, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 320587, 537, Fax: 2310 252487/
2313 320508, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 08:00-14:30.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία
του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει
σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον
Προσφέροντα.
Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε
τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προµήθειας
στον Ανάδοχο.
Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά
την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων/ υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Συµβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο της προµήθειας και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη
σύµβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική
Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός
Η εγκεκριµένη δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω εξοπλισµού.
Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3. Αντικείµενο της Προµήθειας
Η 3 ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό
πρόχειρο διαγωνισµό, για την προµήθεια Πετρελαίου πετρελαίου κίνησης & αµόλυβδης
βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας-ΠΕ∆Υ δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠε και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε δικαιοδοσίας της 3ης Υ.Πε
η

ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό 73.781,70 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
(23%).
ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι η 3 ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 231 3 320500/ 231 3 320587,537
Φαξ : 231 3 320508/ 231 0 252487
E-mail: xpatrikidou@3ype.gr
Πληροφορίες: Πατρικίδου Χριστίνα, Περικλής Βαφειάδης
η

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6. Προσφυγές
6.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007.
6.2 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο όργαvo , ως εξής:
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε συντηρητή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την
οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική
απόφαση εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος συντηρητής
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
.
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά
τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος συντηρητής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των
ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών
από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από
το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
6.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού
ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό
προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό
του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005.

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φρovτίδα τους.
6.4 Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠ.Ε, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ
oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική
πρoσφυγή.
6.5 Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7. Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης - ∆ηµοσιότητα
7.1. Η Περίληψη της παρούσας προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
7.2. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης:
β) στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιαύγεια, www.diavgeia.gov.gr,
γ) στον ηµερήσιο τύπο (σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας).
δ) Στον ελληνικό τύπο στις:
• ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
1. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
2.ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
• ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Ν.ΠΕΛΛΑΣ/ΗΜΑΘΙΑΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΟΖΑΝΗΣ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
2. ΛΑΟΣ
3. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
4. ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
5. ΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
7. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
•

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
Ν.ΠΕΛΛΑΣ/ΗΜΑΘΙΑΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΟΖΑΝΗΣ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•
1. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
2. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
3. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
4. ΕΟΡ∆ΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
5. ΗΧΩ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
7. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

7.3. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.3ype.gr)
7.4. Ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στους Πίνακες ανακοινώσεων των:
• Εµπορικό –Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
• Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
• Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
• Επιµελητήριο Πιερίας
• Επιµελητήριο Ηµαθίας
• Επιµελητήριο Πέλλας
• Επιµελητήριο Κοζάνης
• Επιµελητήριο Καστοριάς
• Επιµελητήριο Φλώρινας
• Επιµελητήριο Γρεβενών
• ∆ήµος Θεσσαλονίκης
• Πίνακες ανακοινώσεων των Νοσοκοµείων
• Πίνακες ανακοινώσεων της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον µειοδότη που ανακηρύχθηκε προµηθευτής µε τη
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009). (άρθρο
4 του Ν. 3548/2007 ).
Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται και από το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στην αναφερόµενη πιο πάνω διεύθυνση.
Από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβασης στο πλήρες κείµενο αυτής (συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραρτηµάτων της), σε
ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.3ype.gr) στο link ∆ιαύγεια.

ΑΡΘΡΟ 8. Όροι συµµετοχής
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των
άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετείται
επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, µε αντικείµενο την υποβολή
προσφοράς στο διαγωνισµό και συνοπτική παρουσίαση αυτής.
Α. Χωριστό σφραγισµένο ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά.
Β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 9. Προσφορά ενώσεων προµηθευτών – κοινοπραξιών
9.1. Η ένωση προµηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας.
9.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
9.3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της ∆ιοίκησης της
Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 10. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόµενο
προσφορών
10.1. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν
εµπροθέσµως την προσφορά τους µε ότι απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και
υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).
10.2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία µέχρι τη λήξη της καθοριζόµενης από τη διακήρυξη προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη από τη διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν.
10.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα,
και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
10.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
10.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
10.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
10.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
10.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
10.3.6 Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της εταιρείας, τηλέφωνο, φαξ.
10.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό
του. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε
µέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
10.4.1. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών. ∆εν περιλαµβάνονται οι προσφορές που αναφέρονται σε
διαφορετικά µεγέθη αρκεί να προσφέρονται στην ίδια τιµή.
10.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται:
10.5.1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό.
10.5.2. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται:

α.

β.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία θα
δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο
προσωπικό, τεχνικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύµβασης
Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει
για διάστηµα τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών.

10.5.3. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον
οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο
συγκεκριµένα:
• Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO ανά µονάδα είδους (λίτρο)..
• Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
10.6. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς
τις ίδιες ενδείξεις µε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
10.7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου
όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv
τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
10.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού.
10.9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α΄ του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
10.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
10.11. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό
τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007).
10.12. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες στο σύνολο τους.
10.13. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το Νοσοκοµείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.
10.14. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των αιτούµενων ποσοτήτων καυσίµων
ανά Κέντρο Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας, (όπως αναφέρονται στο συνηµµένο
πίνακα).
Άρθρο 11. Χρόνος ισχύος προσφορών
11.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εξήντα (60) ηµέρες
(ηµερολογιακές) από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
11.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
11.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων
των αρµοδίων οργάνων ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην
περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της
ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.

Άρθρο 12. Πρoσφερόµεvη τιµή
12.1. Η τιµή πρέπει να δίνεται µε τη µορφή ποσοστού έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης
µέσης τιµής λιανικής πώλησης του Παρατηρητήριου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην
προσφερόµενη τιµή ο συµµετέχων θα πρέπει να έχει υπολογίσει τυχόν δασµούς και φόρους (εκτός
από τον Φ.Π.Α.). Κάθε είδους άλλη δαπάνη (κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.)
βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
12.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή (ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής
πώλησης του Παρατηρητήριου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας) για το αντίστοιχο είδος.
12.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα
χαµηλές), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν
κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

12.6. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
κάτω του κόστους.
12.7. Η υπηρεσία θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο της ποσότητας των προς προµήθεια
καυσίµων ανά Κέντρο Υγείας (όπως ο συνηµµένος πίνακας).
Άρθρο 13. ∆ιαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιµών
13.1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή
∆ιαγωνισµού).
13.2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την
ηµερoµηvία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
13.3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
13.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο.
13.3.1. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των
οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, µovoγράφovται και σφραγίζovται από
την Επιτροπή κατά φύλλο.
13.4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση
από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
13.5. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
13.6. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους
τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
Άρθρο 14. Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισµoύ
14.1. Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωvισµoύ είναι το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του Παρατηρητήριου
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το σύνολο των
αιτούµενων εξετάσεων . Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.
14.2. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού.
14.3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 15. Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
15.1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει:
15.1.1. Την κατακύρωση του διαγωνισµού σε προµηθευτή που η τεχνική του προσφορά έγινε
αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του
Παρατηρητήριου
Τιµών
Υγρών
Καυσίµων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας.
15.1.2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21
περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.∆. 118/2007.

15.2. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας και θα
αvακoιvωθεί εγγράφως στον προµηθευτή , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του
Π.∆. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 9.4, µε την
ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
15.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια των ειδών,
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης το αργότερο µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.
15.4. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η
σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3886/2010, λόγω της ύπαρξης
προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης
προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύµβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία διατάσσονται
ασφαλιστικά µέτρα, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.

Άρθρο 16. Κατάρτιση της σύµβασης
16.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας
(σχέδιο σύµβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο
κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του πάροχου υπηρεσιών καθαρισµού, µε την
οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του µειοδότη.
16.2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
16.3. Η σύµβαση που υπογράφεται περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας, οπωσδήποτε
όµως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007.
16.4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
16.5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε µε την λήξη του συµβατικού χρόνου και την
εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων και των δύο συµβαλλόµενων µελών.

Άρθρο 17. Χρόνος ισχύος της σύµβασης
17.1. Η σύµβαση µε τον προµηθευτή, θα έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.
17.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση της σύµβασης πριν από τη λήξη
της, χωρίς αποζηµίωσή, εφόσον για το αντικείµενο του διαγωνισµού προγραµµατιστεί και
υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιηµένος διαγωνισµός από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)
του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρµόδια Αρχή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν.
2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νοµοθετήµατος που τυχόν τεθεί σε ισχύ.
17.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παράτασης ισχύος των συµβάσεων για ένα επιπλέον έτος.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το χρόνο παράτασης 73.781,70 €.

Άρθρο 18. Πληρωµή
18.1. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και
υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων
εις βάρος του προµηθευτή.
18.2. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
18.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
18.3.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα
Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
18.3.2. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
18.4. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
18.5. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του προµηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007.
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
18.6. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε παρακράτηση φόρου 1%.
18.7. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 19. Εγγυήσεις
19.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση
προσφορών ενώσεων προµηθευτών-συντηρητών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
19.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
19.2.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής µειοδότης, είναι
υπoχρεωµέvoς vα καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας
των υλικών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.
19.2.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον
µήνα από το συνολικό συµβατικό χρόνο.
19.2.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκπλήρωση των συµβατικών
του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
19.3. Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
19.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά την εγγύηση, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157
του Ν.4281/2014. Επισηµαίνεται ότι:

12.4.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τα στοιχεία
των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.∆., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρείται
προσήκουσα.
19.5. Η εγγύηση πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του
παραρτήµατος (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ). ∆ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής
επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την
εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το
νόµο και την παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 20. Κυρώσεις σε βάρος του Προµηθευτή
20.1. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα
υπογράψει τηv σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όvoµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν, µε απόφαση
της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου oργάvoυ.
20.2. Με τηv ίδια διαδικασία o Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις µέσα στo συµβατικό χρόvo ή τo χρόvo παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή
του.
20.3. Ο Προµηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv
σύµβαση, εφόσον:
20.3.1. Η σύµβαση δεv υπογράφηκε µε ευθύνη της Υπηρεσίας.
20.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
20.4. Στov Προµηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλovται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ
αρµoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007.
20.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o
Προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος των Νοσοκοµείων
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 21. ∆ιοικητικές προσφυγές
21.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007.
21.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο όργαvo , ως εξής:
21.2.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
21.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε συντηρητή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την

οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική
απόφαση εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
21.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος συντηρητής
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
21.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά
τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος συντηρητής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των
ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών
από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από
το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
21.3.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
21.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους 15.1
και 16.2, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.)
3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005.
21.5.
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φρovτίδα τους.
21.6. Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει τo ∆.Σ. του νοσοκοµείου, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ
oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική
πρoσφυγή.
21.7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.

Άρθρο 22. Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις που ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει
εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση
που ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη
συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.

Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον προµηθευτή. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη
συνδροµή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο προµηθευτής.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 23. ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
23.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/και την εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ, προς την οποία ο
προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης
ΥΠΕ, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
23.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’
αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην
αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 24. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις
24.1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη
σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση του ∆ιοικητή της
3ης Υ.Πε. (Μακεδονίας), ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
24.2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο
παράδοσης που του δόθηκε µετά από αίτησή του υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο.
24.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν
µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
24.4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του πετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της
οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.
24.5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β) Ανάθεση της προµήθειας του πετρελαίου θέρµανσης σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον
επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος
του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση της προµήθειας κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση
αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της προµήθειας για το οποίο
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το είδη µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας του πετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης
σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην
περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την
παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν
αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Π.∆. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή
παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του
προµηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η
Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής δικαιούται να
κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από
την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 25. Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις
25.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε.
(Μακεδονίας) µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 166/ 2003, µετά από προηγούµενη θεώρηση του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νοµιµότητας
από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ της υπογραφής της οικείας σύµβασης) και τη µεταφορά των
σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση στην οικονοµική υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε.
(Μακεδονίας):
α) Τιµολογίου πώλησης
β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
γ) Πρωτόκολλου παραλαβής του προς προµήθεια είδους, υπογεγραµµένο από την ειδική επιτροπή
που ορίζεται µε Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.
25.2. Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείται φόρος 1% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13
Άρθρο 64 παρ.2).
25.3. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.
25.4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε
το µέρος της προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική
Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
25.5. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή
κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό
παραστατικό και θα µεριµνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το
λόγο συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της προµήθειας. Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) δεν
υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και δεν
εµπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις
µεταξύ των µελών της ενώσεως/ κοινοπραξίας.
25.6. Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού που
παραδόθηκε, µετά τηv οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισµού µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 26. Εκχωρήσεις – µεταβιβάσεις
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το νόµο.

ΑΡΘΡΟ 27. Υποχρεώσεις ασφάλισης
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία
της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτού.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 28. Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Προµηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν
δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 29. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη
του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή
πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού
σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι
Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη Σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 30. Ανωτέρα βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου
οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή.
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποκλειστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών
από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της
προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.

ΑΡΘΡΟ 31. Εφαρµοστέο δίκαιο
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό
να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 32. Λοιπές διατάξεις
32.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προµηθευτής δεν µπορεί να
ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του χωρίς προηγούµενη έγκριση της
∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ.
32.2. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν
κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης Yγειονοµικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας)

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση
των αναγκών σε κάθε Κέντρο Υγείας, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Υ.Πε., µε
βάση την ετήσια κατανάλωση.
Η 3η Υ.Πε. δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό
της προµήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα
διαµορφωθούν στη διάρκεια της σύµβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΝΟΜΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

0

3550

0

5325

3400

0

4080

0

2550

3000

3060

4500

1700

0

2040

0

3520

0

4224

0

2376

0

2851,2

0

2640

0

3168

0

2550

0

3060

0

1800

0

2160

0

3400

0

4080

0

ΝΟΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3ΗΣ
ΥΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
(ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΒΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3060

4050

3672

6075

ΝΟΜΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΕΣΚΑΤΗΣ

550

2850

660

4275

0

4500

0

6750

0

5895

0

8842,5

ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

1320

2250

1584

3375

28.866

26.095

34.639,2

39.142,5

ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ν0ΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια καυσίµων, δηλαδή πετρελαίου
κίνησης, αµόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ΠΕ∆Υ και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε, για ένα έτος.
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα
κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη
νοµοθεσία.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από
νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο
θέρµανσης.
β) Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.)
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
η
Η 3 Υ.Πε, διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ι. Σε ότι αφορά στη βενζίνη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
Η Κ.Υ.Α. 93/1987 (ΦΕΚ 40 Β'/2-2-87) : Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς µόλυβδο.
Η Κ.Υ.Α.1150/1993 (ΦΕΚ 127 Β'/24-2-1994) : Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης
Η Κ.Υ.Α. 2/2000 (ΦΕΚ 426 Β'/31-3-2000) : Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την
οδηγία 98/70/ΕΚ
Η Κ.Υ.Α. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/11-2-2004) : Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την οδηγία 98/70/ΕΚ
Η Κ.Υ.Α. 354/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11- 4-2001) : Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου
Η Κ.Υ.Α. 356/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001): Τροποποίηση της 985/96 απόφασης Α.Χ.Σ.
«Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης βενζίνης 98 RON»
Η Κ.Υ.Α. 412/92/1992 (ΦΕΚ 403 Β'/19-6-1992) : Ιχνηθέτηση αµόλυβδης βενζίνης
Η Κ.Υ.Α. 510/2004 (ΦΕΚ 872 Β'/4-6-2007) : Υ.Α. 51020042007 - Καύσιµα αυτοκινήτων,
αµόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΙΙ. Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :
•
Η Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β'/16-7-1996) : ∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης
πετρελαίου θέρµανσης
•
Η Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β'/5-5-1994) : Προδιαγραφές & µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου
κίνησης
•
Η Κ.Υ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β'/3-4-1984) : Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών
διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερού
•
Η Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β'/26-8-1992) : Μέτρα για τον περιορισµό της

εκποµπής αερίων και σωµατιδίων
•
Η Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β'/11-4-2001) : Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι
ελέγχου
•
Η Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β'/25-7-1991) : Μέτρα για τον περιορισµό των
εκποµπών αερίων και σωµατιδίων
•
Η Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β'/18-6-1996) : Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 96/1/ΕΟΚ
ΙΙΙ. Για όλα τα είδη καυσίµων θα ισχύουν και τα κάτωθι :
•
Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β'/23-1-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίµων
για την προστασία του περιβάλλοντος
•
Η Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β'/9-9-2004) : Τροποποίηση της Α.Χ.Σ. 340/2000 απόφασης
Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόµενα είδη:

1. Πετρέλαιο κίνησης
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την
απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα
πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της
παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή
ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα
σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1.1.
Παράµετρος

Μονάδες

Όρια
Ελαχ.
46,0

∆είκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 oC

Μέθοδοι ελέγχου

Μεγ.
EN ISO 4264

kg/m3

845
820

EN ISO 3675 EN ISO
12185/1996

Ανθρακούχο υπόλειµµα (επί 10%

oC
% m/m

55
-

0,30 (α)

EN 22719
EN ISO 10370

υπολείµµατος απόσταξης)
Τέφρα
Νερό

% m/m
mg / kg

-

0,01

EN ISO 6245

200

Pr EN ISO 12937: 1996

Σηµείο ανάφλεξης

Κλάση 1

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος

EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση

g/m3

-

25

EN ISO 12205

Αιωρούµενα σωµατίδια

mg / kg

-

24

EN ISO 12662

460

ISO 12156-1

Λιπαντικότητα, διορθωµένη διάµετρος µm
φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60
oC
Ιξώδες στους 40 oC
Απόσταξη:

mm2/s
%(v/v)

2,00
-

4,50
65

EN ISO 3104

Απόσταγµα στους 250 oC
Απόσταγµα στους 350 oC

%(v/v)

85

-

Pr EN ISO 3405: 1998

-

360

EN ISO 3405: 1988

Απόσταγµα 95 % (v/v) (β) oC

Pr EN ISO 3405: 1998

(γ)

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο
οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόµενο
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να
γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της µεθόδου EN ISO 13759. Όταν
διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαµβάνεται υπόψη το όριο αυτό.
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m µεγ.
ανθρακούχου υπολείµµατος προ της προσθήκης βελτιωτικών. (β) Για τον υπολογισµό του δείκτη
κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%, 50% και 90% (v/v). (γ) Απόφαση Ανωτάτου
Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ).
Πίνακας 1.2.
Παράµετρος

Μονάδα

Όρια
Κατηγορία C

Θερµοκρασία αποφράξεως

Κατηγορία Α

ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α)

(β)

(β)

+5

-5

oC
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Μέθοδος ελέγχου

EN 116

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ' ανοχή του ορίου της προηγούµενης
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν
πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της Χειµερινής περιόδου.
(β) Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1.3.
Πρότυπο

Τίτλος

EN 116

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic

EN 1SO 3170

viscosity and calculation of dynamic viscosity.
Petroleum liquids - Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998 Petroleum products - Determination of distillation characteristics.
(ISO/ DIS 3405:1998)
EN ISO 3675:1998
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).
EN ISO 4259: 1995

Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to

EN ISO 4264

methods of test
Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Determination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating -

EN ISO 12205

U- tube method.
Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

EN ISO 12662

Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates

PrEN ISO 12937: 1996 Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fisher titration
method
EN ISO 13759

Petroleum products - Determination of alkyl nitrate in diesel fuels - Spectrometric
method

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens

closed cup method.
EN ISO 12156-1: 1997 Diesel fuels - Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)
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2. Αµόλυβδη βενζίνη
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η
αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Η αµόλυβδη βενζίνη
θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη
ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα
ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο
ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση
προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στους κινητήρες.
Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου
στη βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους
λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά, τη χηµική του
σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο προστίθεται στο καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις
οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό
µηχανικών δοκιµών, τα δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιµοποιείται
σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. Η
τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό.
Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη
στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιµοποιούµενης
αιθανόλης ∆ε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM
D 1613/1991.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης, σύµφωνα µε την
απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
µέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 2.1.
Παράµετρος

Μονάδες

Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

Ελαχ.
720

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος

Κλάση

(3h στους 50o C)
Αντοχή στην οξείδωση

1
360

Περιεχόµενα κοµιώδη

Εµφάνιση

Mg/100ml

Όρια

Λεπτά

Μεγ.
775

EN ISO 3675 EN ISO

5

12185/1996
EN ISO 6246
EN ISO 2160

-

EN ISO 7536

Καθαρό και διαυγές
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Μέθοδοι ελέγχου

Οπτική παρατήρηση

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαίου ντίζελ & αµόλυβδης βενζίνης για τα ΠΕ∆Υ-Κέντρα
ης
ης
Υγείας δικαιοδοσίας της 3 Υπε και την Κεντρική Υπηρεσία της 3 ΥΠε
Πίνακας 2.2.
Παράµετρος

Τάση ατµών

Μονάδες

kg/m3

Όρια

Ελάχ.
Μεγ.

Μέθοδοι ελέγχου

Κλάση Α
(α)

Κλάση C
(α)

ΚλάσηC1(α)

45,0
60,0

50,0
80,0

50,0
80,0

EN 12/1993 Pr EN
13016-1:1997
(DVPE) (γ)
Pr EN ISO 3405:1998
(δ)

% απόσταγµα στους
70 oC Ε70

%(v/v)
%(v/v)

Ελάχ.
Μεγ

20,0
48,0

22,0
50,0

22,0
50,0

% απόσταγµα στους

%(v/v)

Ελάχ.

46,0

46,0

100 oC Ε100

%(v/v)

Μεγ.

46,0
-

71,0

71,0

% απόσταγµα στους
150 oC Ε150

%(v/v)
%(v/v)

Ελάχ.
Μεγ.

75,0
-

75,0
-

75,0
-

Τέλος απόσταξης

oC

Μεγ.

210

210

210

Pr EN ISO 3405:1998

Υπόλειµµα
απόσταξης

%(v/v)

Μεγ.

2

2

2

Pr EN ISO 3405:1998

Μεγ.

-

-

∆είκτης απόσταξης
(VLI)

(δ)

1.050

(10VP+7E70)(β)

(α) Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κλάση C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με
απόφαση της ∆ιεύθυνσης Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους, σε
κρίσιµες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους µήνες Νοέµβριο και
Μάρτιο.
(β) όπου: VP = Τάση ατµών
Ε70 = απόσταγµα στους 70ο C.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών,
η διάθεση στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης µε τα χαρακτηριστικά της προηγούµενης
περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεµάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα
οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη µε τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου,
όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιµοποιείται µόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί
το VLI. (δ) Βλέπε παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου
Χηµικού Συµβουλίου (εναρµόνιση της Οδηγίας 98/70).
Επίσης, σηµειώνεται ότι όλες οι µέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2
περιλαµβάνουν δεδοµένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων, τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο EN ISO 4259: 1995.
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Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2.3.
Πρότυπο

Τίτλος

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids - Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

(ISO / DIS 3405:1998)
EN ISO 3675

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of
density or relative density - Hydrometer method.

EN ISO 4259: 1995

Petroleum products - Determination and application of precision data in relation
to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

EN ISO 6246

Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet

EN ISO 7536

evaporation method.
Gasoline - Determination of oxidation stability - Induction period method.

EN ISO 12185

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating
- U- tube method.

PrEN 13016-1: 1997

Liquid petroleum products - vapour pressure - Part 1: Determination of air

(DVPE)
EN 12:1993

saturated vapour pressure (ASVP).
Liquid petroleum products - Determination of Reid vapour - Wet method.

Η δειγµατοληψία της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO
3170 ή EN ISO 3171.
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ΜΕΡΟΣ Γ:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ και αµόλυβδης βενζίνης)
στο/στα……………………………. προσφέρω την παρακάτω έκπτωση (%) επί της νόµιµα
διαµορφούµενης,µέσης τιµής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίµου, κατά την ηµέρα
παράδοσής του.

Α/Α

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ∆Υ

Μ.Μ.

1

(π.χ) ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθµητικώς: …………………
Ολογράφως:
…………………………………

Ηµεροµηνία …………………….
Σφραγίδα – υπογραφή
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ΜΕΡΟΣ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς: 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ηµεροµηνία:____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ…………..
ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας
…………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας],
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και
……………….. συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

Σηµείωση για την Τράπεζα:
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αριθµός:
Ποσό (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.):
Προµηθευτής:
Είδος:

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
Αφενός
H 3η ∆.Υ.Πε (Μακεδονίας) που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16, 546023 Θεσσαλονίκη, και
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………. , και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει
αριθµό φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαµβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. 24ΠΕ/2015 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την «Προµήθεια υγρών
καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ και αµόλυβδης βενζίνης) στα Κέντρα Υγείας ΠΕ∆Υ δικαιοδοσίας
της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε».
2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου,
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης.
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Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας
της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό
αυτό.
∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή, ή
την Επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση της προµήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.
Έργο: Η αριθµ. 24ΠΕ/2015 διακήρυξη που αφορά στην ανάδειξη προµηθευτή για την
«Προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου ντίζελ και αµόλυβδης βενζίνης) στα Κέντρα Υγείας
ΠΕ∆Υ δικαιοδοσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε».
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.
Επιτροπή Παραλαβής: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται µε βασικές αρµοδιότητες
την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης της προµήθειας και την παραλαβή
αυτής.
Παραδοτέα- Προθεσµίες: Η προµήθεια πετρελαίου ντίζελ και αµόλυβδης βενζίνης, που ο
Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται
από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία.
Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η
προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του
χρονικού διαστήµατος.
Προσφορά: η από …/.…/2015 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για
την εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.
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Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά
σειρά ισχύος: α) τη Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της Προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας υγρών καυσίµων
σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

A/A

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ Ή
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΠΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της 24ΠΕ/2015 διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ...............2015 τεχνική και
οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη
της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά της Προµηθεύτριας σε
συνδυασµό µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης που επισυνάπτονται
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στο χώρο
(πρατήριο, που θα οριστεί στην προσφορά), είτε στο χώρο του εκάστοτε Κέντρου Υγείας, όταν
αφορά πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία ντιζελοκίνητων µηχανών.
1) Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
2) Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε
ζητήσει ο φορέας για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του.
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3) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτία αποστολής και το τιµολόγιο πώλησης
τον αριθµό της σύµβασης.
Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι
της αριθµ. 24ΠΕ/2015 ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά
του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το πετρέλαιο θέρµανσης µέσα στο
συµβατικό χρόνο, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα (3ης ∆.Υ.Πε.
(Μακεδονίας) οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
 Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα (3ης ∆.Υ.Πε.
(Μακεδονίας)) οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β) Ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου
ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση
της προµήθειας κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου
και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της προµήθειας για την
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τον εξοπλισµό
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν
τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
 Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας σε βάρος έκπτωτου προµηθευτή γίνει µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το
προς καταλογισµό ποσό.
 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην
περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα
γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
 Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Π.∆. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε
µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης.
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 Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του
προµηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η
Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής δικαιούται να
κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής.
 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας κατά περίπτωση και υποχρεούται ο
Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆ 118/07.
 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o
χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει από τη µη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας του παραλαµβανόµενου (πετρελαίου ντίζελ και αµόλυβδης βενζίνης) θα
γίνεται µετά την λήξη εκάστοτε µηνός µετά από την προσκόµιση τιµολογίου και βάσει των εξής
δικαιολογητικών :
1.Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής του Προµηθευτή.
2.Πρωτόκολλο παραλαβής.
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του
Αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την επόµενη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει
συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και θα έχει πραγµατοποιηθεί η
µεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.)
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και µέχρι τη
θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) σε
περίπτωση καθυστέρησης µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα
χρηµατοδότησης του έργου.
Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείτε φόρος 1% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο
64 παρ.2).
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ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
α Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης.
β. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
γ. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
δ. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή και τις ∆ιοικήσεις της 3ης Υ.Πε. (Μακεδονίας), τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε
που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις,
εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µε απόφαση της διοίκησης
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το είδος, γίνει η αποπληρωµή
του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη
σύµβαση.
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Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαίου ντίζελ & αµόλυβδης βενζίνης για τα ΠΕ∆Υ-Κέντρα
ης
ης
Υγείας δικαιοδοσίας της 3 Υπε και την Κεντρική Υπηρεσία της 3 ΥΠε

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η αρίθµ 24ΠΕ/2015 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η υπ’ αρ. πρωτ…………
κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης
συµβατικά τεύχη. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.∆. 118/2007, Ν. 2286/1995,
άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995, Ν. 2955/2001, Ν. 2198/1994, Π.∆. 20/2007 κ.λ.π.). Η εφαρµογή
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής,
που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής
ισχύουσας νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια του Ν. Θεσσαλονίκης, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο
Ανάδοχος και ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για την 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Για την προµηθεύτρια εταιρεία

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3 Yγειονοµικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας)
ης
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