ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
ΑΦΜ 997558878, ∆ΟΥ Νάξου
Νάξος 1-3-2017
Αρ. Πρωτ. :1357

Γραφείο ∆ιοικητή
Πληροφορίες : Χαρµαντά Βασιλική
Τηλ.: 22853-60506
FAX : 22853-60650
e-mail: harmanta@naxoshospital.gr
www.naxoshospital.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ανάδειξης

αναδόχου

για

την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ, CPV 09134100-8 & 091351005, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά µόνο βάσει τιµής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1611.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-62007) όπως ισχύει σήµερα.
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3. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα
υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Του Π∆ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’).
8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου
Τοµέα – Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις», άρθρο 3
9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Β. Τις αποφάσεις:
1. Το

µε

αρ.

44227/10-10-2016

έγγραφο

του

Υπουργείου

Υγείας

περί

«∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΠΥΦΥ 2015»
2. Την αριθµ. Π1/3305 (2) απόφαση Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12,
13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
3. Το µε αρ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (Συνεδρίαση 88/14-09-2016) περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
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4. Τις υπ’ αρ. αιτήσεις 6966/5-12-2016 & 7010/6-12-2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Την µε αριθµό 2/23-01-2017 απόφαση

(θέµα 5ο εκτός Η∆) του ∆.Σ των

∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-ΚΥ,

έγκρισης τεχνικών

προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισµού
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται
συνολικά έως του ποσού των 18.000,00€ µε ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον
Τακτικό Προϋπολογισµό του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, µε την υπ. αρ.
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α ΩΤΥ4469Η2Ο-3ΜΛ)

40/10-2-2017
.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανάδειξης
αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α

της παρούσης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτηµα Ε΄ της
παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ, του

ΚΑΕ 1611, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΑΞΟΥ.
Αντικείµενο της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης
για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου» είναι η προµήθεια 1.000 λίτρων
πετρελαίου κίνησης και 15.000 λίτρων θέρµανσης ή µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού. για την κάλυψη των αναγκών των Κτιρίων
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1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ
(κτίριο ∆ιοίκησης)

13/03/2017, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα
έως 14:30

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ
(κτίριο ∆ιοίκησης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14/03/2017,
ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:30 π.µ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινής αποκλεισµού,
µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 13-03-2017
Ηµέρα ∆ευτέρα και Ώρα 14:30µµ

στο

Γραφείο

Πρωτοκόλλου

του

Γενικού

Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Νάξου (Κτίριο ∆ιοίκησης).

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα
είναι εκπρόθεσµες και θα επιστραφούν)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, από τριµελή επιτροπή η οποία έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό.

2.-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση
ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις

4

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης.

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

• ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 214
του Ν. 4412/2016.
5. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως
ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆/ξης παρέχονται από την
Υπηρεσία.
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Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο site του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε γραπτές
σφραγισµένες προσφορές
Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

πλέον

συµφέρουσα

από

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ &
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

01-03-2017
Ηµεροµηνία: 14/03/2017

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµέρα: Τρίτη
Ώρα: 10:30 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
(κτίριο ∆ιοίκησης)
ανάδειξη αναδόχου για το έργο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆OYΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ», (Ως παρακάτω πίνακας
)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

09134100-8, 09135100-5
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ
NUTS: EL422)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν

www.naxoshospital.gr

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΝ – ΚΥ ΝΑΞΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

18.000,00€
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΕ 1611

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Lt

∆ΕΙΓΜΑ

----------------

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ως παρακάτω πίνακας)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύµβασης είναι για
1 έτος
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS:

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EL422)
Χώρα Νάξου - Ταχ.Κωδ.84300.

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

∆ηµοσίου

και

τρίτων

νόµιµες

κρατήσεις
Κατά την πληρωµή παρακρατείται

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για το έργο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
1.2.2.Προσφορά που ορίζει

χρόνο ισχύος

µικρότερο του παραπάνω

αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά
µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής)
που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3- Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.3.4- Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) προθεσµίας
υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.
1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα)

9

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά
µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» µέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά.
1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (δύο αντίγραφα)
τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Oλα τα φύλλα των
παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής,
(συµπεριλαµβανοµένων

των

εµπορικών

φυλλαδίων

PROSPECTUS

φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π. όπου απαιτείται), θα φέρουν
συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται
(δύο αντίγραφα) σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
1.4.4- Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
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1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού

χαρακτήρα

η

γνωστοποίηση

των

οποίων

στους

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε
αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του
άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν
δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον
∆ιαγωνισµό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν
αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
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γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το
αρµόδιο όργανο.
1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη
συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την
προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά
κατατίθενται µαζί µε την προσφορά στην Υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά.
1.4.11. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι αυτές

θα περιέχονται στην

Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
∆ιαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση
δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην
Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.
1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά
αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται
υπόψη.
1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν
την

διενέργεια

του

∆ιαγωνισµού,

δεν

αποσφραγίζονται

αλλά

παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που
παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να
12

αποσφραγιστούν

µαζί

µε

τις

προαναφεροµένη

διαδικασία.

άλλες

που

Επίσης,

κατατέθηκαν µε

επιστρέφονται

την

χωρίς

να

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται
στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την
Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
1.4.16. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία
σελίδα της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής.
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται, από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και
υπογράφεται

από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα

δικαιολογητικά

και

την

τεχνική

προσφορά

στην

Υπηρεσία,

προκείµενου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα
ορισθεί αρµοδίως.
1.6. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα
υποβληθέντα από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2,
άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες
παραγράφους των γενικών όρων της ∆/ξης, προκειµένου να καταλήξει στις
κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.
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1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό µέρος των κατ' αρχήν
αποδεκτών

προσφορών

διαβιβάζεται

στην

αρµόδια

Επιτροπή

του

∆ιαγωνισµού προκειµένου αυτή να γνωµοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν
αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.
1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης

των

παραπάνω

σταδίων,

η

Υπηρεσία

προβαίνει

στην

αποσφράγιση του οικονοµικού µέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών
προσφορών.
1.6.2- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε
σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές
κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούµενα στάδια ενεργειών
(αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε,
κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρµογή της παρ. 4 του αρ. 117
του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µπορεί να
γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.
1.6.3-Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του διαγωνισµού (στους δικαιούχους).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά
τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως,
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
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διενέργειας του διαγωνισµού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια
αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, σε εφαρµογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (
ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
•

Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης

•

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα

•

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου

•

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.

•

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

•

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•

Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.

•

Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην
εκάστοτε προκήρυξη.
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∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους
διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆/ντα
Σύµβουλο σε περίπτωση Α.Ε.
Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

1.8 Επισηµαίνεται ότι:
1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
∆ιακήρυξης,
1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης
δεν θα απορρίπτονται

υπό

την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την
αρµόδια Επιτροπή.
1.8.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
• ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις
που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά
τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή
µέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα:
16

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
• Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που
κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
• Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016.

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτηµέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.
3.2 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για τον
παρόντα ∆ιαγωνισµό.
3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
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Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στο ∆ιαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για
τον παρόντα ∆ιαγωνισµό.
3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4- ΤΙΜ Ε Σ
Στην οικονοµική προσφορά , θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή ,.
4.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως
και αριθµητικώς.
4.1.2. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση
που αναφέρεται

εσφαλµένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την

Υπηρεσία).
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
4.6

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν
εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της
διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .
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4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα (1) χρόνο και µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογιζόµενου ποσού , χωρίς δυνατότητα παράτασης.

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. .Η σύµβαση πρέπει να υπογραφεί µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ανακοίνωση στον ενδιαφερόµενο της κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνο

για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης

είναι το ΓΝ-ΚΥ

ΝΑΞΟΥ

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του
αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση
της αρµόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 104 - 105 του Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
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διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο
(Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος του υπό προµήθεια είδους, που σε καµία
περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του συνολικά
προβλεπόµενου στη ∆ιακήρυξη.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόµενου
είδους από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη σε ποσοστό που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόµενου προϋπολογισµού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς µε την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται
µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προµηθευτής θα
βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη
εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και
χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη
αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την ετήσια προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης
και κίνησης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Οι απαιτούµενες
ποσότητες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

15000 lit

2

Πετρέλαιο κίνησης

1000 lit

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας
µε
εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που
τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι
απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Νάξου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα
από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
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1. Η Κ.Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β/1-3-1978) : Περί συµπληρώσεως της υπ' αριθ.
49073/14-10-75 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού και Προγραµµατισµού,
∆ηµοσίας Τάξεως και Βιοµηχανίας «περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων
πετρελαίου Κεντρικών Θερµάνσεων κτιρίων».
2. Η Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β’/16-7-1996) : ∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης
πετρελαίου θέρµανσης.
3. Η Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β’/5-5-1994) : Προδιαγραφές & µέθοδοι ελέγχου
πετρελαίου
κίνησης.
4. Η Κ.Υ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β’/3-4-1984) : Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών
διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερού.
5. Η Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β’/26-8-1992) : Μέτρα για τον περιορισµό της
εκποµπής αερίων και σωµατιδίων.
6. Η Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β’/11-4-2001) : Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
µέθοδοι
ελέγχου
7. Η Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρµανσης.
8. Η Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β’/5-9-2003) : ∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης
πετρελαίου θέρµανσης.
9. Η Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993) : Προδιαγραφές πετρελαίου θερµάνσεως.
10. Η Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991) : Μέτρα για τον περιορισµό των
εκποµπών αερίων και σωµατιδίων.
11. Η Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996) : Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 96/1/ΕΟΚ.
Για όλα τα είδη καυσίµων θα ισχύουν και τα κάτωθι :
1. Η Κ.Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β’/23-1-1989) : Έλεγχος της ποιότητας των υγρών
καυσίµων για την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Η Κ.Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β’/9-9-2004) : Τροποποίηση της Α.Χ.Σ. 340/2000
απόφασης

II. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί
το
πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την
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απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές
και µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή
προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι
όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές
που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών
ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης,
πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 2,3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράµετρος

Μονάδες

Όρια
Ελάχιστο

∆είκτης κετανίου

Μέθοδοι Ελέγχου
Μέγιστο

46,0

EN ISO 4264

820

845

EN ISO 3675
EN ISO
12185/1996

C

55

-

EN ISO 22719

Ανθρακούχο υπόλειµµα
(επί 10% υπολείµµατος
απόσταξης)

%m/m

-

0,30 (α)

EN ISO 10370

Τέφρα

%m/m

-

0,01

EN ISO 6245

Νερό

mg/Kg

-
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EN ISO
12937/1996

Πυκνότητα (15οC)
Σηµείο ανάφλεξης

Kg/m3
O

∆ιάβρωση χάλκινου
ελάσµατος

Κλάση 1

EN ISO 2160

Αντοχή στην Οξείδωση

g/m3

-

25

EN ISO 12205

Αιωρούµενα σωµατίδια

mg/Kg

-

24

EN ISO 12662

Λιπαντικότητα.
∆ιορθωµένη διάµετρος
φθοράς σφαιριδίου
(wsd1.4) στους 60°C

µm

-

460

EN ISO 12156-1

Ιξώδες στους 40 oC

mm2/s

2,00

4,50

EN ISO 3104

Απόσταξη:
Απόσταγµα στους 250οC

%(v/v)

-

65

EN ISO 3405/1998
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Απόσταγµα στους 350οC

%(v/v)

Απόσταγµα 95% (v/v)

85

-

EN ISO 3405/1998

-

360

EN ISO 3405/1998
(γ)

1. Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 2 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το
ευρισκόµενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω
όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της
µεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα
λαµβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα
διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m µεγ. ανθρακούχου υπολείµµατος προ της
προσθήκης βελτιωτικών.
2. Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%, 50%
και 90% (v/v).
3. Απόφαση Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράµετρος
Θερµοκρασία απόφραξης
Ψυχρού φίλτρου,C.F.P.P.
(Cold Filter Plugging
Point) (α)

Μονάδα
O

C

Κατηγορία Α
(β)

Κατηγορία C
(β)

Μέθοδος Ελέγχου

+5

-5

EN 116

1. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούµενης
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να
παραδίδουν πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της Χειµερινής περιόδου.
2. Όπου:
• Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
• Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Η δειγµατοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO
3170 ή EN ISO 3171.
\
III. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί
το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων
θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου. Ειδικότερα, το
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πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό
ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την απόφαση του
Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
θερµάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα
πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της
παραπάνω απόφασης.
Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρµανσης
έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002
απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο
πετρελαίου. Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε
την
προαναφερόµενη απόφαση. Η ένταση του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM
No5.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης, πάντα
σύµφωνα µε την απόφαση 467/2002. παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 4,5:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράµετρος

Μονάδες

Όρια
Ελάχιστο

∆είκτης κετανίου
ο

Μέθοδοι Ελέγχου
Μέγιστο

40,0
3

Πυκνότητα (15 C)

Kg/m

Σηµείο ανάφλεξης

O

EN ISO 4264

Να αναφέρεται

EN ISO 3675
EN ISO
12185/1996

C

55

-

EN ISO 22719

Ανθρακούχο υπόλειµµα
(επί 10% υπολείµµατος
απόσταξης)

%m/m

-

0,30 (α)

EN ISO 10370

Τέφρα

%m/m

-

0,02

EN ISO 6245

Νερό και απόστηµα

%(v/v)

-

0,10

ASTM D1796

∆ιάβρωση χάλκινου
ελάσµατος (3 ώρες)

Κλάση 3

EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο

%m/m

-

0,20

EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC

mm2/s

-

6,00

EN ISO 3104
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Απόσταγµα στους 350οC

%(v/v)

85

-

EN ISO 3405/1998

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Παράµετρος

Θερµοκρασία απόφραξης
Ψυχρού φίλτρου,C.F.P.P.
(Cold Filter Plugging
Point) (α)
Σηµείο ροής

Μονάδες

O

C

O

C

Όρια

Μέθοδοι Ελέγχου

Κατηγορία Α

Κατηγορία C

-

-5

0

-9

EN 116
ASTM D97
ASTM D 5950
ISO 3016

1. Όπου:
• Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
• Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Η δειγµατοληψία του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO
3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγµατα εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των ευαλλοίωτων
ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (Άδεια
εµπορίας καυσίµων).
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, καθώς και επικυρωµένο Πρωτόκολλο
Ογκοµέτρησης των βυτιοφόρων που θα χρησιµοποιηθούν.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συµβολαίων των βυτιοφόρων.
4. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την µεταφορά του
πετρελαίου θέρµανσης, ή να εκµισθώνει βυτιοφόρο ∆ηµοσίας Χρήσεως.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αφορούν όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσει ο
προµηθευτής για τα οποία ισχύουν όσα ρητά ορίζονται στο Άρθρο 289 της Αγορανοµικής
∆ιάταξης 7 /2009.
V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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1. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των κτιρίων από τον προµηθευτή,
κατόπιν ειδοποίησης του από τον υπεύθυνο του ιδρύµατος. Η παραλαβή θα γίνεται από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής καυσίµων του ιδρύµατος, η οποία είναι και υπεύθυνη για να
ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο υπεύθυνος του ιδρύµατος καθορίζει τις ποσότητες που θα
προµηθευτεί το ίδρυµα καθώς και την σειρά πλήρωσης των δεξαµενών.
2. Χρόνος παράδοσης ορίζεται οι δύο ηµέρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Νάξο σήµερα

την

…………………. του µηνός……………………………., οι

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα µέρος, το Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στη Χώρα Νάξου, µε την
επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο -Κέντρο Υγείας Νάξου και

εκπροσωπείται νόµιµα από τον

∆ιοικητή …………………………………… και από το άλλο µέρος η Εταιρεία ………………
∆/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ
…………………………… , ∆ΟΥ …………………… , που εκπροσωπείται νόµιµα από τον
…………………………………………………
…………………………………………….

πρόεδρο του ∆.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ
και

του

πρακτικού

του

∆.Σ……………………………, ο οποίος , νοµίµως παρίσταται µε το δικαίωµα κατάρτισης και
υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν
παρόντος, καταρτιζόµενη µεταξύ αυτών σύµβαση,

για

την δια του

το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ».

Με την µε αριθ. ………../…-..201… Απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων ΓΝ
Σύρου και ΓΝ – ΚΥ Νάξου κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύµβασης στην εταιρεία …………………………
Η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆ηµόσιου Ανοικτού Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την …../…../201.. σύµφωνα µε τους όρους της ∆/ξης µε αριθ.
/…-….-201.. µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
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προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα και µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βάρος του ΚΑΕ
1611, CPV 09134100-8, 09135100-5

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά
του, αναθέτει στον δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ο οποίος αναλαµβάνει το
σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1
της παρούσης Σύµβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και
συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόµο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων
περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστηµα Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Νοµικών
προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ-ΤΙΜΗ

Στην εταιρεία ……………………… ως εξής :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

€

ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογιζόµενου ποσού.

28

Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή,
στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την 2η Υγειονοµική
Περιφέρεια ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία , µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που του έχουν κατακυρωθεί
σύµφωνα µε την υπ’ αρ.2/23-01-2017 απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου και την έγγραφη
Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προµηθευτής θα βαρύνεται και
για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Νάξου από τη
µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
Για όλα και τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την
σύµβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προµηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσης σύµβασης καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για
την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της
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περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα
X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016.

Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία,
παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται µόνο
έγγραφα αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα
δικαστήρια της Νάξου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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