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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  18/05/2021 

        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3910 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

   

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την 

προμήθεια του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Έβρου, με 

πετρέλαιο κίνησης, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 24.614,00€ με φπα». 

 

    Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με την Θ.13ο /ΔΣ 10ο/09-04-2021  απόφαση του  

Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την προμήθεια του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης Έβρου (με έδρα την Ορεστιάδα), με 10.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 

(CPV:09100000-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, ενδεικτικής δαπάνης 

24.614,00€ με φπα για δύο έτη.  

    Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή  

βάσει του  μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού  έκπτωσης επί τοις (%) στην εκάστοτε 

διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του καυσίμου στο Νομό  Έβρου. 

 

     Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 31 Μαΐου 

2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως 

πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία.   

    

   Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις  01 Ιουνίου 2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

   Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:  

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, Γραφείο 

Προμηθειών. 

 

   Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα 

στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑ». 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα όλα τα στάδια 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

 

Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς σας θα υποβάλλετε τα παρακάτω: 

 

1) Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ) συμπληρωμένο από 

τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr 

(προμήθειες - προκηρύξεις). Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 

   Τμήμα:    Οικονομικού  
   Γραφείο:  Προμηθειών 

   Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152  

   Πληροφ.   : Ντινούδη Χρύσα 
   Τηλέφωνο:  25533-50329 

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

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

http://www.did-hosp.gr/
mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 9Η7Μ4690Β9-ΖΜΚ
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Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το 

οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.  

Προς απόδειξη του   εκπροσώπου θα πρέπει να κατατεθούν  νομιμοποιητικά 

έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.  

 Το TEΥΔ αφορά : 

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ 

-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα 

νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε. 

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα. 

 

2)  Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού όπου 

θα δηλώνεται ότι: 

 ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των 

καυσίμων, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και 

γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 ότι  εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των φορέων.  

 ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις και διαθέτετε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα -  

πιστοποιητικά για την λειτουργία της επιχείρησης, την εμπορία και  διακίνηση 

καυσίμων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν 

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

 παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας. 

 

3) Φωτοαντίγραφο των  αδειών  λειτουργίας και εμπορίας καυσίμων της Επιχείρησης. 

 

4)  Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 

5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

Παρεχόμενο ποσοστό  έκπτωσης επί 

τοις (%) στην εκάστοτε 

διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής 

πώλησης ανά είδος καυσίμου στο Νομό  

Έβρου την ημέρα παράδοσης του, όπως 

αυτή διαμορφώνεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας 

(Αριθμητικώς κι ολογράφως) 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΒΡΟΥ (ΜΕ ΕΔΡΑ 

ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  

10.000 12.307,00€ 

 

 

ΑΔΑ: 9Η7Μ4690Β9-ΖΜΚ





 3 

 Κριτήριο κατακύρωσης  η χαμηλότερη τιμή βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού 

έκπτωσης επί τοις (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης ανά 

είδος καυσίμου στο Νομό  Έβρου την ημέρα παράδοσης του , όπως αυτή διαμορφώνεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.  

 

     H παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΦΙΑ, με 

ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Το πετρέλαιο θα παραδίδεται στη δεξαμενή 

του ΚΕΦΙΑ, ενώπιων των αρμόδιων επιτροπών που έχουν ορισθεί από την διοίκηση του 

Νοσοκομείου.  

 

   Σημειώνεται, ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

   Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών 

του Δημοσίου Νομοθεσία.  

 

                                                                                                                                                       

 

- Ο- 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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