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             ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                      ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟ  31-05-2019 
        4ε Τ.ΠΔ. ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ & ΘΡΑΘΖ                               ΑΡΗΘΚ. ΠΡΧΣ.   3807 

        Γ.Λ. ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ 

   

ΘΔΚΑ: «Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα πξνκήζεηα  ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, 

ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Έβξνπ (Έδξα Οξεζηηάδα) θαη ηνπ Θ.Φ.Τ. Έβξνπ (Έδξα Οξεζηηάδα) 

κε πγξά θαύζηκα (πεηξέιαην Diesel θίλεζεο CPV 09132100-4 , βελδίλε ακόιπβδε 
95 νθη. CPV 09135100-5  θαη πεηξέιαην Diesel ζέξκαλζεο CPV 09134100-8) κε 

θξηηήξην  θαηαθύξωζεο ην κεγαιύηεξν παξερόκελν πνζνζηό έθπηωζεο επί ηεο 
εθαηό (%) επί ηεο ηζρύνπζαο δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά κέζεο ηηκήο ιηαληθήο 

πώιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, έηζη όπωο απηή νξίδεηαη από 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζην Λνκό Έβξνπ, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηήζηαο 

παξάηαζεο(πξναίξεζε) 14.223,16€ κε Φ.Π.Α. (7.111,58€ γηα ην πξώην έηνο θαη 
7.111,58€ γηα ηελ παξάηαζε)». 

ΥΔΣ: Ζ  3784/31-05-2019 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξωηή Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ. 
Γηδπκνηείρνπ. 

 
     Παξαθαιείζηε θαηόπηλ ηεο 3784/31-05-2019 απόθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ  

Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, λα θαηαζέζεηε πξνζθνξά γηα πξνκήζεηα  ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, ηνπ 
ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Έβξνπ (Έδξα Οξεζηηάδα) θαη ηνπ Θ.Φ.Τ. Έβξνπ (Έδξα Οξεζηηάδα) κε πγξά 

θαύζηκα (πεηξέιαην Diesel θίλεζεο CPV 09132100-4 , βελδίλε ακόιπβδε 95 νθη. CPV 
09135100-5  θαη πεηξέιαην Diesel ζέξκαλζεο CPV 09134100-8), ζύκθσλα κε ην παξαθάησ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄, θαη κε θξηηήξην  θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν παξερόκελν πνζνζηό 

έθπησζεο επί ηεο εθαηό (%) επί ηεο ηζρύνπζαο δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά κέζεο ηηκήο 
ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, έηζη όπσο απηή νξίδεηαη από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζην Λνκό Έβξνπ, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζπκπ/λνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηήζηαο 

παξάηαζεο(πξναίξεζε) 14.223,16€ κε Φ.Π.Α. (7.111,58€ γηα ην πξώην έηνο θαη 7.111,58€ γηα 

ηελ παξάηαζε). 

   

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄ : Zεηνύκελεο Πνζόηεηεο - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

A/A ΔΗΓΟ M/M 
ΠΟΟΣΖΣΑ  
- ΔΣΖΗΑ 

ΤΛΟΙΗΘΖ 
ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ ΚΔ 

ΦΠΑ 

1 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ DIESEL ΚΗΝΖΖ                                 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ Γ.Ν. ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 

Να είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο από 
λεξό θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπηωζε δελ πξέπεη λα 
ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

ΙΗΣΡΑ 220 312,18 € 

2 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ DIESEL ΘΔΡΜΑΝΖ                                    
ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
πξνδηαγξαθέο κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

παξαθίλε.  

ΙΗΣΡΑ 3.000 3.165,00 € 

 

Σκήκα:    Οηθνλνκηθνύ  
Γξαθείν:  Πξνκεζεηώλ 

Σαρ.Γ/λζε:  25εο Καΐνπ 152  

Πιεξνθ. Xαβνπδνύδε Ιεκνληά 
Σειέθωλν:  25533 50329 

FΑΥ:            25533 50330 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟ 
ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 

 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 95 νθη.                           
ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ.ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

Ζ ακόιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίωλ ζα είλαη ζύκθωλα 
κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΠΔ). ε θακία 

πεξίπηωζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super 
ή λεξό ή πεηξέιαην. 

ΙΗΣΡΑ 2.200 3.634,40 € 

 

 
 
    Ζ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν 

παξερόκελν πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο εθαηό (%) επί ηεο ηζρύνπζαο δηακνξθνύκελεο θάζε 
θνξά κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, έηζη όπσο 

απηή νξίδεηαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζην Λνκό Έβξνπ. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έωο ηηο 12  
Ηνπλίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:30κκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, αθνύ 

πξνεγνπκέλωο πξωηνθνιιεζεί από ηελ Γξακκαηεία.   
    

   Ζ απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζα γίλεη ζηηο 13 
Ηνπλίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00κ.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

    Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεύζπλζε:  
Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, 25εο Καΐνπ 152, Σ.Θ. 68300 Γηδπκόηεηρν, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 

Θάζε  ζπκκεηέρσλ  ζην  δηαγσληζκό  κπνξεί  λα  ππνβάιιεη  πξνζθνξά γηα  έλα ή 
πεξηζζόηεξα ή όια ηα είδε (είδνο θαπζίκνπ: πεηξέιαην ζέξκαλζεο, βελδίλεο ακόιπβδεο , 

πεηξέιαην θίλεζεο  ) γηα ηελ ζπλνιηθή όκσο πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη 

όρη γηα κέξνο απηήο από ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’  ησλ θαπζίκσλ. 
Ζ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα ηεο Τπεξεζίαο ζα γίλεηαη από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε ην πνιύ έσο δεθαπέληε 
(15) ρικ από ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή Τπεξεζίαο. 

   Ζ πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΘΑΤΗΚΑ». 
 

 Κέζα ζηνv θιεηζηό θπξίωο θάθειν ηεο πξνζθνξάο  ζαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε: 

 

Α. Α.1. ΣΟ ΣΤΠΟΠΟΗΖΚΔΛΟ ΔΛΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ (ΣΔΤΓ) 
ζπκπιεξσκέλν από ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ 

δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 
θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό πξόηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr 

(πξνκήζεηεο – πξνθεξύμεηο)  θαη ζην ΔΖΓΖ. Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε 

ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. Σν ΣΔΤΓ θαηαηίζεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 Α ηνπ Λ. 

4412/2016 ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017. 
Σν TEΤΓ ππνβάιινπλ : 

 νη δηαρεηξηζηέο, όηαλ ηα λνκηθά πξόζσπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. 
 ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθ. πκβνπι., όηαλ ηα λνκηθά   

πξόζσπα είλαη Α.Δ. 

 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.  
 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

Όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

78 ηνπ Λ. 4412/2016 (Ά147), ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ηνπο 
θνξείο απηνύο. 

http://www.did-hosp.gr/
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί από πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ όια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Α.2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 
ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα 

δειώλεηαη όηη:  

 απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
 παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε 
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017. 

 ζπκκεηέρεη κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 

 ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

 
Α.3. Άδεηα Δκπνξίαο θαη Γηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδώλ από αξκόδην Φνξέα ζύκθσλα κε ην Λ. 

3054/2002 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
Α.4. Τπεύζπλε δήισζε όηη εθαξκόδεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζύζηεκα εηζξνώλ εθξνώλ 

ζύκθσλα κε ηνλ Λ. 3784/06.08.2009. 

Α.5. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηήξηνπ πγξώλ θαπζίκσλ, πνπ δηαζέηεη. 

 
      Ζ κε ππνβνιή ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε κε ζπκπιήξωζε ηωλ 

δειώζεωλ ζύκθωλα κε ηα δεηνύκελα ζπληζηά ηoλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα  
από ηνλ δηαγωληζκό, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ ην δηθαίωκα 

παξέθθιηζεο ζύκθωλα κε αξ. 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

 
Β) Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη. 
 

Γ)  Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α 

ηεο παξνύζαο θαη ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερόκελν ηνπ Πίλαθα 1: 
Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί κε πνζνζηό έθπησζεο θαη λα θαηαηεζεί κε ηελ εμήο κνξθή: 

 
ΠΗΛΑΘΑ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΦΟΡΔΑ ΤΓΔΗΑ  

ΠΡΟ 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

ΔΗΓΟ 

ΠΡΟ 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(ΙΗΣΡΑ ) 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗ

ΘΔΗΑ 
ΓΑΠΑΛΖ ΚΔ 

ΦΠΑ  

Παξερόκελν πνζνζηό  έθπηωζεο επί ηνηο 
(%) ζηελ εθάζηνηε δηακνξθνύκελε κέζε 

ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο αλά είδνο θαπζίκνπ 
ζην Λνκό  Έβξνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ηνπ, όπωο απηή δηακνξθώλεηαη ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Θαπζίκωλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & 
Αληαγωληζηηθόηεηαο 

(Αξηζκεηηθώο θη νινγξάθσο) 

1 Γ.Λ. ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 

DIESEL ΘΗΛΖΖ 
220 312,18 € 

 

2 

ΘΔΛΣΡΟ ΦΤΗΘΖ 
ΗΑΣΡΗΘΖ ΘΑΗ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ 
ΔΒΡΟΤ (ΚΔ ΔΓΡΑ 
ΣΖΛ ΟΡΔΣΗΑΓΑ) 

ΒΔΛΕΗΛΖ 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ 95 

νθη. 
2.200 3.165,00 € 

 

3 
ΘΔΛΣΡΟ ΦΤΥΗΘΖ 

ΤΓΔΗΑ ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 
DIESEL 

ΘΔΡΚΑΛΖ 
3000 3.634,40 € 

 

 
 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ/ελδηαθεξνκέλνπ. 
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Θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη ζα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ (ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο), είλαη ην  κεγαιύηεξν παξερόκελν πνζνζηό  έθπησζεο επί ηνηο (%) ζηελ 

εθάζηνηε δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο πεηξειαίνπ diesel θίλεζεο (CPV 
09134100-8), ακόιπβδεο βελδίλεο 95 νθη. (CPV 09132100-4) θαη πεηξειαίνπ diesel 

ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)  ζην Λνκό  Έβξνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, γηα θάζε είδνο, 

όπσο απηή δηακνξθώλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο. 
Ζ έθπησζε πνπ ζα θαηαθπξσζεί ζα ηζρύεη γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαζώο 

θαη ζε ηπρόλ παξάηαζή ηεο. 
Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν ή αηηία, ζα ηζρύεη δε θαη ζα δεζκεύεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο. 

Οη αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο ζην ζπλεκκέλν 

πίλαθα πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη δεζκεπηηθέο, δηόηη ε ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θίλεζεο 
γηα ηα ππεξεζηαθά νρήκαηα ηεο Τπεξεζίαο, όπσο θαη ε ηξνθνδνζία ηνπ πεηξειαίνπ diesel 

ζέξκαλζεο  ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνύηαη λα 
αμηώζεη απνδεκίσζε από ην Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ ζε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο όισλ ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηε ζύκβαζε πνζνηήησλ, εθόζνλ νη αλάγθεο δελ επηβάιινπλ απηό. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλερίζεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο ζε λέα 
απηνθίλεηα (ιόγσ αληηθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο από άιιε Τπεξεζία, θ.ι.π), εθόζνλ ππάξρεη 

αλάγθε από ηελ Τπεξεζία θαη ππάξρεη έγγξαθε ελεκέξσζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή- 
Τπεξεζία. 

      Ζ ηηκή πξνκήζεηαο θαπζίκνπ πνπ ζα πξνθύπηεη κεηά ηελ έθπησζε ζα πεξηιακβάλεη ην 
ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ (πξνβιεπόκελνη θόξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, θόζηνο 

εθηεισληζκνύ, λόκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο). 

 

   Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

   Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξί πξνκεζεηώλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Λνκνζεζία.  

 
Σόπνο-Υξόλνο Παξάδνζεο 

Γεληθά 
Ζ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε 

νξίδνληαη από ην Αλώηαην Υεκηθό πκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ή ηζνδύλακνπ 

νξγαληζκνύ άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία. 

Ζ παξάδνζε ησλ πγξώλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε δύν ηξόπνπο σο εμήο: 
Α) ην πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ησλ αληιηώλ. Σα θαύζηκα αθνξνύλ νρήκαηα ηνλ 

πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ  πίλαθα 2.  
Β) ηελ έδξα ησλ θνξέσλ θαη εληόο ησλ απνζεθώλ ηνπο (Γεμακελέο). Ζ παξάδνζε ησλ 

θαπζίκσλ ζα γίλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε 48 ώξεο από ηελ παξαγγειία. 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη δπζρέξεηα ζηελ πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηελ νπνία 
όκσο δελ επζύλεηαη ν πξνκεζεπηήο (π.ρ. απεξγίεο θιπ.), ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνκεζεύεη ηα Λνζνθνκεία θαη ηνπο επνπηεπνκέλνπο θνξείο κε πγξά θαύζηκα θαηά 
πξνηεξαηόηεηα. 

Δάλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαζίζηαηαη αδύλαηε ε πξνκήζεηα κε πγξά θαύζηκα, ηόηε 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο λα πξνκεζεύεηαη πγξά θαύζηκα από ην ειεύζεξν 
εκπόξην. 

 
ΠΗΛΑΘΑ 2 

 
ΠΗΛΑΘΑ ΟΥΖΚΑΣΧΛ 

Αξηζκόο 
Θπθινθνξίαο 

Θπβηθά 
CC 

Σύπνο Ίππνη Κνλάδα πνπ 
βξίζθεηαη 

Κάξθα Κνληέιν  Δίδνο 
θαπζίκνπ 

ΦΟΡΔΑ 

ΘΖΖ 4108 2351 ΔΠΗΒΑΣΗΘΟ 16 ΔΓΡΑ 
ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

HYUNDAI H-1 BENZINH 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

ΘΤ 8655 1599 Δ.Η.Υ 11 ΔΓΡΑ 
ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

HYUNDAI ΚΑΣRIX BENZINH 
ΑΚΟΙΤΒΓΖ 

ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ ΟΡΔΣΗΑΓΟ 

ΘΖΗ 2661 2800 ΦΟΡΣΖΓΟ – 
ΘΗΛΖΣΖ 

20 ΔΓΡΑ 
ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟ 

FIAT AYTO 
SPA 

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 
DIESEL 

Γ.Λ. ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ 
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ΗΑΣΡΗΘΖ 
ΚΟΛΑΓΑ 

ΘΗΛΖΖ 

 

                                             
                                              Ο ΑΛΑΠΙΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ  

 
 

 
                                                  ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟ ΠΑΡΑΘΔΤΑ 

 


