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ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Εγνατίας 9

e-Mail<  s  p      r  o  m      @nosfl  o      r  i  n      as.  g      r

                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ ΝΟ 9 /2017                                                                                      
                                                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤ  H  ΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 42053   

            Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>, ύστερα από :

1. Το υπ αρ 4708/16-9-2016   έγγραφο της ΕΠΥ  < έγκριση του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 ( πιστώσεις 2016-2017) 

2.  Την  υπ’  αρ.  17/31-8-2017   (θέμα  13  ον )  απόφαση  του  ΔΣ  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Φλώρινας,  (έγκριση  
διενέργειας Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού) 

3.  Την  υπ  αρ  ΑΔΑ   7ΣΟ146907Ι-ΠΛΤ   και  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΑΛΗΨΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    64/18-9-2017  ΑΔΑΜ  
17REQ001958011/2017-9-18

Προκηρύσσει

  Δημόσιο Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια ειδών καυσίμων 

 (ΥΓΡΩΝ) ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV  09100000-0 ( 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4 )

με προϋπολογισθείσα δαπάνη  100000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 98016 .ΛΙΤΡΑ
 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάση της   τιμής  ΧΩΡΙΣ ΤΟ  
ΦΠΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ:
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου  
είδους  ( βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων  
του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα  ΦΛΩΡΙΝΑΣ , κατά την ημέρα  
παράδοσης αυτών

mailto:sprom@nosflorinas.gr


1. Αναθέτουσα  Αρχή:  Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας <Ελένη Θ. Δημήτριου>   Τ.Κ  53100 

      Τηλ: 23853/50266 ), κωδικός NUTS:  EL533  Φαξ  23850/22175 ,URL  www. promitheus.gov.gr του  
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρμόδιος για πληροφορίες:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Τηλ.  23853/50266 )  Φαξ  23850/45787  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  email< sprom  @  nosflorinas  .  gr  >

2. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και   διακήρυξης:   Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της  9/2017 διακήρυξης   από 
την   δικτυακή  πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  h      t  t      p      :  //      www.  prom      i  th  eu      s.  g  o      v.  g      r         μ      έσω της οποίας θα 
διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός  διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ  και από το 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Διευκρινίσεις και  λοιπές  πληροφορίες που αφορούν  στην διακήρυξη  θα 
παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 3 η  Υγειονομική Περιφέρεια 
(ΥΠΕ)Δυτικής Μακεδονίας   με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.

5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο», Φλώρινας <Ελένη Θ. Δημήτριου>    NUTS   EL 533.

6. Είδος σύμβασης: Αγαθά.

7. Αντικείμενο  Σύμβασης:  Προμήθεια  ειδών καυσίμων  του  Γενικού  Νοσοκομείου  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΥ .   

8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ειδών που  αναφέρονται   στη 9/2017  διακήρυξη  και   την   προϋπολογιζόμενη   δαπάνη  τους,   όπως 
αυτή  περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  TIMH 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ

Ποσό 
εγγυητι
κής
συμμετοχής

1
Βενζίνη 

αμόλυβδη

09132100-4
2036 1,2274

2498,99
3098,75

49,98€

2
Πετρέλαιο

 Κίνησης

09134100-8
1980 1,0129

2005,54
2486,87

40,11 €

3
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης

09135100-5
94000 0,81

76140
94413,60

1522,80

http://www.promitheus.gov.gr/
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9.   Προϋπολογισμός   της   προμήθειας:  80644,53 ευρώ   πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ   19354,69.€ 
Συνολικός προϋπολογισμός 100000€

10.  Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό  δεν   γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

               11.  Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης:  Ένα έτος   με δικαίωμα παράτασης  
Ενενήντα  (90) ημέρες     για τα  υπόλοιπα των ποσοτήτων σε περίπτωση μη εξαντλήσεως  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην  9/2017  διακήρυξη  .

12.  Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.

13.  Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός   Κάτω  των Ορίων.

14.   Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές 
υποβάλλονται από  τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής   πύλης 
h      t  tp      :  //      ww  w      .  prom      i  t  h      e  u      s.  g  o      v.  g  r         του   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Γίνονται   δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή 
όλα τα είδη στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.

            15.  Κριτήρια  Ανάθεσης  της  Σύμβασης:  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  η οποία          
προσδιορίζεται    βάση της χαμηλότερης τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ:

                 Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης   
έκαστου είδους  ( βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ) του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ , κατά την ημέρα παράδοσης αυτών

16.   Hμερομηνία  έναρξης  κατάθεσης προσφορών  3-10-2017 και ώρα 1 π.μ. 
             Καταληκτική   ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την  8-11-2017  ώρα 10:00 π.μ.

17.  Ελάχιστη  απαιτούμενη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς:  Η  προσφορά πρέπει να ισχύει για 
360  ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

18.  Όροι   για   την   αποσφράγιση   των   προσφορών:   Η   αποσφράγιση   του  (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά    γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  13-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ. και διενεργείται 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης h      t  tp      :  //      www.  pr      o  m      i  t  h      eu      s.  g  o      v.  g  r         του    Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, 
αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που 
υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και 
περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,  γίνεται  κατά  την  ημερομηνία 
και  ώρα  που  θα  ορίσει  η  αναθέτουσα  αρχή.  Με  την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε  
προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί  
ως εμπιστευτικές.  Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται   κατά   το  άνοιγμα   των   εγγράφων 
στοιχείων   των  προσφορών  εκπροσωπούμενοι   από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική 
προς αυτό εξουσιοδότηση.

19.  Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές 
και  οικονοµικές  προσφορές και  εν  γένει  όλα  τα  υποβαλλόµενα  στο  διαγωνισµό δικαιολογητικά,  εκτός  
των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόµενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά 
δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγµένα επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και  
στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.

              

http://www.promitheus.gov.gr/
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20.   Τρόπος   Χρηματοδότησης:   Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  ΓΕΝΙΚΟ      
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ     ΦΛΩΡΙΝΑΣ <ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>  Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει την  

με Κ.Α. : 1611,01  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα 
21.  Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:   Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
Αθήνα.Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

22.  Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με  την υπ αρ 9 /2017 Διακήρυξης.

23.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

24.  Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.

25.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) 
επί της  προϋπολογισθείσας  αξίας του είδους  για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

26.  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο  9/2017 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση 
των όρων συμβάσεων,  ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της αξίας της  σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

                 27. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

                Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων   
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  
://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 45053

… Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο  
66 του Ν. 4412/2016 : 

• δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

• μια εβδομαδιαία εφημερίδα

• δυο  τοπικές  εφημερίδες  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του  
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  
http://florinahospital.gr

Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης  ΘΑ  αποσταλεί στους  παρακάτω φορείς για ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεών τους:

        1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcc  i@  u  h      c.gr  

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  i  n      f  o      @  a      cci.  g      r  

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  icc  g      r  @  o      t  ene      t  .  g      r  

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  e  v  ep      @  p      cci.  g      r  

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ro  o      t  @  ebe      t  h  .  g      r  

mailto:root@ebeth.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:iccgr@otenet.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr


6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ e  v  e      fl  o      @  o      t  e      n  et      .  g      r  

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΦ 

ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

mailto:eveflo@otenet.gr
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