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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις των Εφημερίδων: 

Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης   1) ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, Καστοριά 

Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά    Email: info@orizontespress.com  

Πληροφορίες: Τολιάδου Μαρία                        2) ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Καστοριά   

Τηλέφωνο: 2467350621,626      Email: kathfoni@otenet.gr 

  3) ΣΕΝΤΡΑ, Καστοριά 

      Email: sentra@otenet.gr 

  4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

                                                                                  Email: pan1983@otenet.gr 

  5)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          

                     Email: tsaknaki@otenet.gr   

      

 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 

Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων 

ευθύνης» 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την περίληψη της αριθμ. 5536/2015 διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού για την προμήθεια για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καστοριάς και σας παρακαλούμε για τη 

δημοσίευσή της το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01-10-2015.  

Μετά τη δημοσίευση παρακαλούμε να μας στείλετε δύο εφημερίδες. 

Η δαπάνη της παρούσας δημοσίευσης στις εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας θα καλυφθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, ενώ η δαπάνη δημοσίευσης στις τοπικές εφημερίδες θα καλυφθεί από τον προμηθευτή 

που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος του διαγωνισμού.  

Ο Διοικητής α.α.  

 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.       ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acci.gr 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ebeth@ebeth.gr 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ chambers@otenet.gr 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ eveflo@otenet.gr 

7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastcham@otenet.gr 

με την παράκληση για την ανάρτηση της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματός τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με αριθμό Διακήρυξης 5536/2015 για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης (CPV 

09135100-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του. 

Προϋπολογισμός: 200.000,00€ με το ΦΠΑ, 162.601,63€ χωρίς το ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης) 

Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου 

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και φορείς ευθύνης του. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, με την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού: Έλληνες Πολίτες, Αλλοδαποί (από τις χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή 

τις χώρες που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του γύρου της Ουρουγουάης), Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά 

ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150Α/07) και στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αξίας 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 

το ΦΠΑ, ανά προσφερόμενο είδος. 

β) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αξίας 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ. 

Προθεσμία & τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από 29/10 ημέρα 

Πέμπτη ώρα 11.00 έως 06/11/2015 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 11.00 π.μ.., στην Ελληνική γλώσσα 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 134-138 του Ν.4281/2014, 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. 

Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: η Πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 

Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων 

προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/11/2015 και ώρα 11.00 π.μ.. 

Επιτρεπτή παρουσία στην αποσφράγιση των προσφορών: νομίμου ή εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων σχημάτων. 



Το Νοσοκομείο παρέχει ελεύθερη (δωρεάν), άμεση και πλήρη πρόσβαση στο τεύχος της 

διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

www.kastoriahospital.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σαράντα τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24673 50621,626 fax: 2467350657, 

email: prom@kastoriahospital.gr & prom1@kastoriahospital.gr, Γραφείο Προμηθειών. 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α.  

 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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