
    
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  22-06-2021
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4785
        Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια  του Γ.Ν. Διδυμοτείχου,
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) και του Κ.Ψ.Υ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα)
με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο Diesel κίνησης CPV 09132100-4 , βενζίνη αμόλυβδη
95 οκτ.  CPV 09135100-5   και πετρέλαιο  Diesel θέρμανσης  CPV 09134100-8) με
κριτήριο   κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  παρεχόμενο  ποσοστό έκπτωσης  επί  της
εκατό (%) επί της ισχύουσας διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής
πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, έτσι όπως αυτή ορίζεται από
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Νομό Έβρου, συνολικής ενδεικτικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  συμπ/νου  και  του  δικαιώματος  της  ετήσιας
παράτασης(προαίρεση) 14.265,20€ με Φ.Π.Α.  (7.132,60€ για το πρώτο έτος και
7.132,60€ για την παράταση)».
ΣΧΕΤ: Η  4757/18-06-2021 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

     Παρακαλείστε  κατόπιν  της  4757/18-06-2021 απόφασης  του  Διοικητή  του   Γ.Ν.
Διδυμοτείχου,  να  καταθέσετε  προσφορά  για  προμήθεια   του  Γ.Ν.  Διδυμοτείχου,  του
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  Έβρου  (Έδρα  Ορεστιάδα)  και  του  Κ.Ψ.Υ.  Έβρου  (Έδρα  Ορεστιάδα)  με  υγρά
καύσιμα  (πετρέλαιο  Diesel κίνησης CPV  09132100-4 ,  βενζίνη  αμόλυβδη  95  οκτ.  CPV
09135100-5   και πετρέλαιο  Diesel θέρμανσης  CPV 09134100-8), σύμφωνα με το παρακάτω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄,  και  με  κριτήριο   κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  παρεχόμενο  ποσοστό
έκπτωσης επί  της  εκατό (%) επί  της  ισχύουσας διαμορφούμενης  κάθε  φορά μέσης τιμής
λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το
Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  στο  Νομό  Έβρου,  συνολικής  ενδεικτικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  συμπ/νου  και  του  δικαιώματος  της  ετήσιας
παράτασης(προαίρεση) 14.265,20€ με Φ.Π.Α. (7.132,60€ για το πρώτο έτος και 7.132,60€ για
την παράταση).
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Zητούμενες Ποσότητες - Τεχνικές Προδιαγραφές

A/A ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ
- ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ

ΦΠΑ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από 
νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

ΛΙΤΡΑ 400 540,00 €

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε

παραφίνη. 

ΛΙΤΡΑ 3.000 3.000,00 €

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 οκτ.
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνα

ΛΙΤΡΑ 2.200 3.592,60 €

Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ. Μπασιακίδου Ζωή
Τηλέφωνο:  25533 50329
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛΠΕ). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super

ή νερό ή πετρέλαιο.

    Η κατακύρωση του αποτελέσματος  θα γίνει  με κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο
παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας διαμορφούμενης κάθε
φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, έτσι όπως
αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Νομό Έβρου.
    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 28
Ιουνίου 2021 ημέρα      Δευτέρα    και ώρα 14:30μμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού
προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  
   
   Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει  στις  29
Ιουνίου  2021    ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  12:00μ.μ. στο  Γραφείο  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου.

    Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, Γραφείο Προμηθειών.
Κάθε   συμμετέχων   στο   διαγωνισμό   μπορεί   να   υποβάλλει   προσφορά  για  ένα  ή
περισσότερα ή όλα τα είδη (είδος  καυσίμου: πετρέλαιο θέρμανσης,  βενζίνης αμόλυβδης ,
πετρέλαιο κίνησης  ) για την συνολική όμως ποσότητα του καυσίμου του εκάστοτε φορέα και
όχι για μέρος αυτής από τον πίνακα του Παραρτήματος Α’  των καυσίμων.
Η  τροφοδοσία  καυσίμων  κίνησης  για  τα  οχήματα  της  Υπηρεσίας  θα  γίνεται  από  τις
εγκαταστάσεις του Αναδόχου, οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση το πολύ έως δεκαπέντε
(15) χλμ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή Υπηρεσίας.
   Η προσφορά σας πρέπει  να κατατεθεί  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει  τα
στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ».

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

 Μέσα στο  v   κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς    σας θα πρέπει να υποβάλλετε:

Α.  Α.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)  και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν. 
4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Το TEΥΔ υποβάλλουν :

 οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
 ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά  

πρόσωπα είναι Α.Ε.
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

Επισημαίνεται ότι:

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο
78 του Ν. 4412/2016 (Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους 
φορείς αυτούς.

Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Α.2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία να 
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αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να 
δηλώνεται ότι: 

 αποδέχονται 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.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  περ.  γ  του   άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Α.3. Άδεια Εμπορίας και Διακίνησης πετρελαιοειδών από αρμόδιο Φορέα σύμφωνα με το Ν.
3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.4. Υπεύθυνη  δήλωση ότι  εφαρμόζει  στις  εγκαταστάσεις  του  σύστημα  εισροών  εκροών
σύμφωνα με τον Ν. 3784/06.08.2009.
Α.5. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων, που διαθέτει.
 Η  μη  υποβολή  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  η  μη  συμπλήρωση  των
δηλώσεων σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα
από τον διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα
παρέκκλισης σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.
Β)  Τεχνική  προσφορά  η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αναφέρονται.
Γ)  Η οικονομική προσφορά στην οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Α 
της παρούσας και θα έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο του Πίνακα 1:
Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης και να κατατεθεί με την εξής μορφή:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α 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 λιανικής 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)

1 Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 400 540,00 €

2

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΒΡΟΥ (ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95

οκτ.
2.200 3.000,00 €

3 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
DIESEL

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
3000 3.592,60 €

 Η οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου/ενδιαφερομένου.
Κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη προμήθεια και θα
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
του συνημμένου Παραρτήματος Α΄ (το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης),  είναι  το   μεγαλύτερο  παρεχόμενο  ποσοστό   έκπτωσης  επί  τοις  (%)  στην
εκάστοτε  διαμορφούμενη  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  πετρελαίου  diesel κίνησης (CPV
09134100-8),  αμόλυβδης  βενζίνης  95  οκτ. (CPV  09132100-4) και  πετρελαίου  diesel
θέρμανσης (CPV 09135100-5)  στο Νομό  Έβρου την ημέρα παράδοσης του, για κάθε είδος,
όπως  αυτή  διαμορφώνεται  στο  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Η έκπτωση που θα κατακυρωθεί θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς
και σε τυχόν παράτασή της.
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Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε
λόγο  ή  αιτία,  θα  ισχύει  δε  και  θα  δεσμεύει  τον  Ανάδοχο  μέχρι  την  πλήρη  εκτέλεση  της
σύμβασης.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης στο συνημμένο
πίνακα προμήθειας είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι η τροφοδοσία καυσίμων κίνησης
για τα υπηρεσιακά οχήματα της Υπηρεσίας, όπως και η τροφοδοσία του πετρελαίου  diesel
θέρμανσης  θα γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να
αξιώσει  αποζημίωση  από  το  Γ.Ν.  Διδυμοτείχου  σε  περίπτωση  μη  προμήθειας  όλων  των
συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ποσοτήτων, εφόσον οι ανάγκες δεν επιβάλλουν αυτό.
Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  συνεχίσει  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  σε  νέα
αυτοκίνητα (λόγω αντικατάστασης, μεταφοράς από άλλη Υπηρεσία, κ.λ.π), εφόσον υπάρχει
ανάγκη  από  την  Υπηρεσία  και  υπάρχει  έγγραφη  ενημέρωση  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή-
Υπηρεσία.
      Η τιμή προμήθειας καυσίμου που θα προκύπτει μετά την έκπτωση θα περιλαμβάνει το
σύνολο  των  επιβαρύνσεων  (προβλεπόμενοι  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  κόστος
εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες).

   Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

   Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών
του Δημοσίου Νομοθεσία. 
Τόπος-Χρόνος Παράδοσης
Γενικά
Η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που εκάστοτε
ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου
οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά με δύο τρόπους ως εξής:
Α) Στο πρατήριο του προμηθευτή μέσω των αντλιών. Τα καύσιμα αφορούν οχήματα τον
υγειονομικών μονάδων που αναφέρονται αναλυτικά στον  πίνακα 2. 
Β) Στην έδρα των φορέων και  εντός των αποθηκών τους (Δεξαμενές).  Η παράδοση των
καυσίμων θα γίνεται από τον προμηθευτή μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων, για την οποία
όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κλπ.), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να  προμηθεύει  τα  Νοσοκομεία  και  τους  εποπτευομένους  φορείς  με  υγρά  καύσιμα  κατά
προτεραιότητα.
Εάν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται  αδύνατη η  προμήθεια με υγρά καύσιμα,  τότε
παρέχεται  η δυνατότητα στις  υπηρεσίες να προμηθεύεται  υγρά καύσιμα από το ελεύθερο
εμπόριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός
Κυκλοφορίας

Κυβικά
CC

Τύπος Ίπποι Μονάδα  που
βρίσκεται

Μάρκα Μοντέλο Είδος
καυσίμου

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΗΗ 4108 2351 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 ΕΔΡΑ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

HYUNDAI H-1 BENZINH
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΚΗΗ 7263 1599 Ε.Ι.Χ 11 ΕΔΡΑ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

HYUNDAI ΜΑΤRIX BENZINH
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΚΗΙ 2661 2800 ΦΟΡΤΗΓΟ  –
ΚΙΝΗΤΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

20 ΕΔΡΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

FIAT AYTO
SPA

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
DIESEL
ΚΙΝΗΣΗΣ

Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΊΧΟΥ

 
                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                             
                                                                                             ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
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