INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τµήµα: Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κώδ.:
Πληροφ.:
Τηλ/νο :
Φαξ :

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.27 15:44:41
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΒΔ946907Λ-ΧΨ8

Ρέθυµνο 27.03.2015

Τρανταλλίδου 15-17
74100 Ρέθυµνο
Σεβαστή Ασλανίδου
28310 - 87201
28310 – 27493
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η µε αρ. 2073_/ 2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
∆ΕΙΓΜΑ
( ΝΑΙ – ΟΧΙ )
ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου» Κ.Π.∆.
Το Π.∆. 60/16-3-2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005
Το Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα
δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆.
60/2007.
Tο Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) κατά το µέρος που αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
Του Ν. 3377/19-8-05
Το Ν.3329 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και
το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως
αναπροσαρµόστηκε µε τον 3527/07 τ. Α’
To Ν. 3580/07 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 134 – 18.06.2007).
το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α/3.08.2010)
το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013), παρ. Ζ, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
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11.
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Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του πδ 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων
το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/43/22.03.1994) (Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις)
τις διατάξεις των άρθρων 79 έως και 85 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ./Α΄/247/27.11.1995 ) όπως
ισχύει σήµερα & τη µε αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τ. Β’) περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
το Ν. 2286/95 « Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων »
το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256/2.11.2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις (κεφ. Α΄ άρθρο 5 Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Σ. ∆.
των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π. )» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.
3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις και τον Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007 «Κύρωση
συµβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα
άρθρα που ισχύουν από την δηµοσίευσή του σύµφωνα µε το άρθρο 201 του ιδίου Νόµου
το Π.∆. 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
τo Ν. 3438/2006 άρθρο 13 «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής –
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 33 – 14.02.2006).
την µε αρ. 48/3/13.02.2015 απόφαση ∆.Σ. του Νοσοκοµείου
την µε αρ. απόφασης 140/20.02.2015 ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α ΩΧ8Θ46907Λ-Σ32 (α/α
169 βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας)
την µε αρ. 1419/2015 από 27.02.2015 αρχική διακήρυξη
την µε αρ. 85/6/19.03.2015 απόφαση του ∆.Σ. για επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού
CPV 09100000-0
KAE 1611

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης συνολικού προϋπολογισµού 45.000,00 € συµπερ. ΦΠΑ για την ανάδειξη µειοδότη για την
προµήθεια µε πετρελαιοειδή (υγρά καύσιµα) για το Γ. Ν. Ρεθύµνου και τους Φορείς του :
1. ΚΕΦΙΑΠ, Παπανικολάου 23, Καλλιθέα
2. ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (στους χώρους του ΚΕΦΙΑΠ)
3. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ∆ηµοκρατίας 24
4. ΨΥΧΑΡΓΩΣ, Περιοχή Τσεσµές, Ρέθυµνο
1.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πρωτόκολλο του
Νοσοκοµείου

23.04.2015
ΩΡΑ: 11:00

ΗΜΕΡΑ

Πέµπτη

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΡ. Προµηθειών
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2. Οι προσφορές εφόσον αποστέλλονται, θα µπορούν να περιέρχονται µέχρι και την ηµεροµηνία και
ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
3. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο Τµήµα Προµηθειών, του Γ. Ν. Ρεθύµνου όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 8:00 µε
13:00 και στα τηλέφωνα 2831087201.
4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθενται µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.rethymnohospital.gr .
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και
κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει
(νοείται, εφόσον επιθυµεί ο ίδιος), µέσω αριθµ. µηχ. τηλεοµοιοτυπίας , επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., µε
τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ. τηλεφώνου, αριθµ. µηχ. τηλεοµοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του
σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων.
5. Τυχόν διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας αρχής. Υποχρέωση κάθε ενδιαφερόµενου είναι η τακτική ενηµέρωση του της
ιστοσελίδας µας για την εξέλιξη του διαγωνισµού και διευκρινήσεων αυτού.
6. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
7. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Γεν. Νοσοκοµείου Ρεθύµνης.
8. ∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τον Π.∆. 118/2007, άρθρο 25, παρ. 9
9. Κάθε άλλη επεξήγηση κ.λ.π. που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη αυτή θα ρυθµίζεται
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου ( Π.∆. 118 / 07 )

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια «ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ. Ν Ρεθύµνου και των Φορέων του σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

CPV
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α )
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ( %)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΒΕΝΖΙΝΗ ( ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ),
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
09100000-0
45.000,00 Ευρώ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ (για τα οχήµατα Βενζίνη (όλοι οι τύποι)) & ΚΑΙ ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Πετρέλαιο Κίνησης και
Πετρέλαιο Θέρµανσης).
Όπως ορίζεται από την εκάστοτε παραγγελία
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό επί της τιµής του είδους.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται
να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 2o
ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους µέχρι την ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού στο: Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνης,
Τµήµα Γραµµατείας (Γενικό Πρωτόκολλο)
Τρανταλλίδου 15-17
74100 Ρέθυµνο
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
ΑΡΘΡΟ 3o
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρο υ (Ε.Ο.Χ.) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.
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ΑΡΘΡΟ 4o
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α. Έλληνες Πολίτες
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται
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.

3.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75),
όπως εκάστοτε ισχύει όπου να:
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από
τα ακόλουθα:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο
οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους (προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριµένα ποιο είναι
το επιµελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελµα) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

5

ΑΔΑ: 7ΒΔ946907Λ-ΧΨ8

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί
σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε
αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.

3.2

• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.∆.118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποιες από
τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η προσφορά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: λαµβάνονται υπόψη τα είδη που
αναφέρονται στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση και όχι τα είδη που αναγράφει η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής)
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Β. Αλλοδαποί
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
2.
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75),
όπως εκάστοτε ισχύει όπου να:
3.1 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία της 28.12.2001, σελ. 76),
η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.
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118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο
οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους ( προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριµένα ποιο είναι
το επιµελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελµα) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε
κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε
αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.

3.2

• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποιες από
τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η προσφορά. (ΠΡΟΣΟΧΗ: λαµβάνονται υπόψη τα είδη που
αναφέρονται στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση και όχι τα είδη που αναγράφει η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής)
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί,
αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
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2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και
της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα:
Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:
 ΦΕΚ σύστασης
 Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρονται οι
τροποποιήσεις του καταστατικού µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ στα οποία δηµοσιεύτηκαν
 Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της
 Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται ότι οι
µετοχές είναι ονοµαστικές.
 Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να βεβαιώνεται το
τελευταίο ∆Σ και να αναφέρεται ο αριθµός του ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε
 ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η εκπροσώπηση της
συγκεκριµένης εταιρείας.
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:
 Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο
δηµοσιεύτηκε.
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει:
 Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
 Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν:
 Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές
του
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του
νοµικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για
τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας
ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο
κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω
κατηγορίες υποψηφίων.

∆. Συνεταιρισµοί
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και
Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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∆ιευκρινίζεται ότι:
• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του συνεταιρισµού και
• οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην
ένωση. Επισηµαίνεται ότι εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται.
2.
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη των δηλούντων, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού
ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες υπό
οποιαδήποτε µορφή (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των
διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, διότι εφαρµόζονται (σύµφωνα µε τις µε αριθµ
253/2008 και 117/2009 γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους) οι ειδικές διατάξεις των
άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007 και άρθρο 43 παρ. 3 του Π/∆/ όπως αυτά ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 5o
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο Π.∆. 118 / 07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα .
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην
Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον
προσφέροντα, το δε όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
3. Ο αριθµός της διακήρυξης
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………..
«Ανάδειξη Προµηθευτή που θα αναλάβει ………………………….στο Γ. Ν. Ρεθύµνου»
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : ………………………………………………….…….
Στοιχεία αποστολέα : ………………………………………………………………………….
 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο.
Στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα
αντίτυπο φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων
σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
■ Στο φάκελο µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται τα
δικαιολογητικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα), σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΤΕΟΧΗΣ».
■ Στο φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία (πρωτότυπο
και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο,
όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί
και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), και θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της
τεχνικής προσφοράς.
Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
■ Στο φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία
(πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η οικονοµική
προσφορά θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), και θα περιλαµβάνεται στον
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
■ 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 έπ΄ 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 απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου .
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική,
όσο και την οικονοµική προσφορά.

 Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
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ΑΡΘΡΟ 6o
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΈΚΠΩΣΗ / ΤΙΜΗ:
1. Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης όπως
κατωτέρω ορίζεται
 Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται και ολογράφως και αριθµητικώς µε χωρισµό ακέραιου
και δεκαδικού µέρους µε την υποδιαστολή ( , ) και µε στρογγυλοποίηση του δεκαδικού µέρους
στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. δύο κόµµα τρία τοις εκατό - 2,3%). Προσφορές στις οποίες δεν
αναγράφεται προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης όπως ανωτέρω αναφέρεται θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες . Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) θα υπολογίζεται στην ανά λίτρο
τιµή ( προ Φ.Π.Α. ) αντλίας καυσίµου την ηµέρα χορήγησής του. Η ως άνω τιµή δε
δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης
του είδους όπως αυτή δίδεται από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης / Τµήµα Εµπορίου της Ν. Α.
Ρεθύµνης και καλύπτει την ηµέρα χορήγησης του. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε
καθεστώς διατίµησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιµή
διατίµησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους.
 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
 Κατά τη διάθεση των καυσίµων και εν συνεχεία κατά την τιµολόγηση αυτών η αναγραφή της
ανά µονάδα τιµής αντλίας σε ΕΥΡΩ , θα γίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία . Το γενικό σύνολο
εκάστου τιµολογίου στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία , προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του
πέντε .
 Ο µειοδότης έχει το δικαίωµα να καταθέσει προσφορά για ένα είδος καυσίµου π.χ. µόνο για
βενζίνη αµόλυβδη ή περισσότερα είδη καυσίµων, µε την ρητή όµως προϋπόθεση το ποσοστό
έκπτωσης θα είναι το ίδιο και δε θα διαφοροποιεί το ποσοστό έκπτωσης των ειδών. Επίσης
µπορεί να καταθέσει προσφορά που θα καλύπτει έναν ή περισσότερους ή και όλους εκ των
φορέων, µε την ρητή όµως προϋπόθεση το ποσοστό έκπτωσης θα είναι το ίδιο και δε θα
διαφοροποιεί το ποσοστό έκπτωσης των φορέων. Επίσης έχει το δικαίωµα να καταθέσει
προσφορά για παράδοση καυσίµων σε φορέα / εις είτε µόνο στην αντλία είτε µόνο σε
δεξαµενές στην έδρα του / των φορέα / ων είτε συνολικά µε την ρητή όµως προϋπόθεση ότι το
ποσοστό έκπτωσης θα είναι το ίδιο και δε θα διαφοροποιεί το ποσοστό έκπτωσης .
 Η προσφορά των µειοδοτών θεωρείται ενιαία και δεν µπορεί να διαχωριστεί ανεξάρτητα αν
αφορά ένα ή περισσότερα είδη πετρελαιοειδών, αν αφορά έναν ή περισσότερους φορείς και
επίσης αν αφορά παράδοση σε αντλία ή δεξαµενές.
2. Οι εκάστοτε υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τους φορείς (∆ηµόσιο). Οι κρατήσεις υπόκεινται
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Ο
Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον αγοραστή (∆ηµόσιο). Φορολογία 1% βαρύνει τον Προµηθευτή
3. Εάν στο διαγωνισµό το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλό θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης .Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών τις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
4. 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. Η προσφορά για το προσφερόµενο έργο καθώς και οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης,
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λ.π.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά.
7. Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν
νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.
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8.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη έκπτωση/ τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία έκπτωση / τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
11. Οι προσφερόµενες τιµές να µην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της
Ε.Π.Υ., όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών ανά
διαγωνισµό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες). Οι οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις
κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2.04.2011).
12. Να κατατεθούν και οι αντίστοιχες καταστάσεις / τιµές του Παρατηρητηρίου τιµών (όπου
υπάρχουν)
ΑΡΘΡΟ 7o
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στο Γρ. Προµηθειών ενώπιον Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι
φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν
αποσφραγίζονται.
Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών δηµόσια την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι δικαιούµενοι που παρευρισκόµενοι στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των
άλλων προσφορών ύστερα από σχετική αίτησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
 ∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν
ζητηθούν από την επιτροπή.
 O διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας διακήρυξης.
 Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
 Προσφορά, η οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις
θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης
 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου
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 Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε
τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται
στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
 Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος παράδοσης µεγαλύτερος του προβλεπόµενου στη
διακήρυξη, δεν θα λαµβάνεται υπόψη.
 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση
∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής προσφοράς) και µε την
παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υπο-φακέλων
(∆ικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής προσφοράς) οι οποίοι και
µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Εάν δεν
υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
• Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι µονογράφονται στο σύνολό τους (τα πρωτότυπα στοιχεία) ανά
φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Σε περίπτωση συρραφής υπογράφεται η πρώτη και η
τελευταία σελίδα.
• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αποσφραγίζεται στην συνέχεια και µόνο εφόσον ο
προµηθευτής έχει πλήρη τα δικαιολογητικά και είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών και
µονογράφεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1.Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός
πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός
της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
ΑΡΘΡΟ 8o
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από
την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός αν 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 ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι.
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Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί
η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που
αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την
παράταση, αντιστοίχως.
ΑΡΘΡΟ 9o
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.
2. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές
σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας της προµήθειας (άρθρο
52 του Π.∆.60/2007). Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη
αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
8. Όταν αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,
9. Όταν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της
προµήθειας,
10. Όταν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας
11. Όταν οι προσφορές δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
12. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι
σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 10o
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή , εκ
των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης µε την µε βάση το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στα
εκατό επί της τιµής του είδους στον µειοδότη που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης µετά
από αξιολόγηση. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) θα υπολογίζεται στην ανά λίτρο τιµή ( προ
Φ.Π.Α. ) αντλίας καυσίµου την ηµέρα χορήγησής του. Η ως άνω τιµή δε δύναται να υπερβαίνει
την εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται
από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης / Τµήµα Εµπορίου της Ν. Α. Ρεθύµνης και καλύπτει την ηµέρα
χορήγησης του.
Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε καθεστώς διατίµησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα
υπολογίζεται στην τιµή διατίµησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους.
Στον χορηγητή ή στους χορηγητές στους οποίους κατακυρώνεται ο διαγωνισµός αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση , µετά δε την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα , το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα .
Ο χορηγητής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια , υποχρεούται να προσέλθει, εντός της
προθεσµίας που αναφέρεται στην ανωτέρω ανακοίνωση , για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς την έκπτωση και που είναι σύµφωνες µε τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου θα
αποσταλεί προς τις εταιρείες έγγραφο διαπραγµάτευσης διότι σύµφωνα µε τον Νόµο Ν. 118/07 άρθρο
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21, παρ. β, αν η κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας υλικού δεν είναι διαιρετή τότε ο µειοδότης
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης και θα συνεδριάσει ξανά µετά την παραλαβή των νέων
προσφορών.
Το αρµόδιο όργανο, δηλ. το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού µε γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει :
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό
ως εξής: α) Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης
αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ και β) το 15% για διαγωνισµούς
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ στην
περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
έγγραφη αποδοχή από τον προµηθευτή.
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό
και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή
ισοδύναµες προσφορές.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της
προµήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται
µια µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µια µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται µε
παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευσης της τιµής.
ΑΡΘΡΟ 11o
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση το σχέδιο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α.
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
Β.
Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ.
Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα
∆.
Την τιµή
Ε.
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ.
Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ.
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Η.
Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Θ.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι.
Τον τόπο και χρόνο πληρωµής
ΙΑ.
Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογής
Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί το έργο ή µέρος αυτού το Νοσοκοµείο αποστέλλει σχετική
ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θεωρείται ως
συναφθείσα µε την αποστολή της ανακοίνωσης και σε αυτή την περίπτωση το δε έγγραφο της
σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα ή µε την υπογραφή της.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση
της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο προµηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της
σύµβασης.
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Η Σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή, θα έχει
διάρκεια ενός την εξάντληση του ποσού, εκτός αν υπάρξει εντολή ακύρωσης των συµβάσεων από
προϊσταµένη αρχή (7η ΥΠΕ, Ε.Π.Υ., Υπουργείο Υγείας) πριν από τη λήξη τους οπότε θα πάψουν να
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Μετά την ανάθεση των ειδών και
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η σειρά ισχύος της σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών
ορίζεται ως εξής:
Σύµβαση,
Απόφαση κατακύρωσης
∆ιακήρυξη
Προσφορά προµηθευτή
ΑΡΘΡΟ 14o
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
1. Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον Προµηθευτή και οι ακόλουθες πληρωµές από τον
Αγοραστή προς τον Προµηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των προµηθευτών θα γίνεται κατά
µέγιστο εντός εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τις υπηρεσίες
του νοσηλευτικού ιδρύµατος. Οι τιµές περιλαµβάνουν το κόστος παράδοσης, µεταφοράς και
οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν
περιλαµβάνουν Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
2. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από
κάθε τιµολόγιο του Προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
3. Οι εκάστοτε υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τους φορείς (∆ηµόσιο). Οι κρατήσεις υπόκεινται
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Ο
Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον αγοραστή (∆ηµόσιο). Φορολογία 1% βαρύνει τον Προµηθευτή
4. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές
∆ιατάξεις.
5. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.
6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της
προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
7. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως
εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα
µεριµνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής
εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για
την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει καθ’
οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της
ενώσεως / κοινοπραξίας.
8. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
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καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» συµπεριλαµβανοµένου
του Ν 4152/2013, καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συµβασιούχο.
ΑΡΘΡΟ 15o
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:
Οι παραδόσεις των ειδών της σύµβασης θα γίνονται σύµφωνα µε την παραγγελία του αρµόδιου
υπαλλήλου στις δεξαµενές καυσίµων του Νοσοκοµείου και των Φορέων αυτού, µε ευθύνη, µέριµνα και
δαπάνη του προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 16o
ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται από την αντλία πρατήριου (για τα οχήµατα - Βενζίνη (όλοι οι τύποι)) &
και σε δεξαµενές του Νοσοκοµείου και των φορέων (Πετρέλαιο Κίνησης και Πετρέλαιο Θέρµανσης).
Οι παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις καυσίµων για τους Φορείς του Νοσοκοµείου θα
παραδίδονται απευθείας από τον ανάδοχο στους αντίστοιχους Φορείς.
Η ποσοτική παραλαβή του πετρελαίου κίνησης – θέρµανσης θα γίνει από τις εκάστοτε Επιτροπές
Παραλαβής Καυσίµων που θα συστηθούν µε µέριµνα του νοσοκοµείο/φορέων για το σκοπό αυτό και
θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Έργο της Επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Σε περίπτωση που το προς
παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή, ο προµηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει άµεσα.
Τα είδη λόγω του µεγάλου όγκου θα παραδίδονται τµηµατικά στην αποθήκη και ύστερα από έγγραφη
παραγγελία για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 17o
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος, από
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
β) κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συµµετοχή οποιουδήποτε
προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτού σ’
αυτόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή µέσα στην επόµενη ηµέρα στις δύο άλλες περιπτώσεις γ)
κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα σε χρονικό διάστηµα
τριών εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως
ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια
είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1000) και µεγαλύτερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό
εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των
ανωτέρω ποσών.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Ο προµηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσµατα και
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη ∆ιακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

17

ΑΔΑ: 7ΒΔ946907Λ-ΧΨ8

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύµβασης πρέπει να είναι έως την επιστροφή της ή τουλάχιστον 7 µηνών.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε
όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του
νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και χωρίς να
µεταβάλλεται η εκτέλεση της προµήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά
ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτού.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο
Προµηθευτής δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε
κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και
κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Προµηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

18

ΑΔΑ: 7ΒΔ946907Λ-ΧΨ8

Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του
εργοστασίου του προµηθευτή.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του προς την
Αναθέτουσα Αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα, της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην
οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου,
πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.
118/07).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από
πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των προµηθειών του προµηθευτή ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης και της σχετικής
σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση
της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προµηθευτή
έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας
σύµβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την
αρµόδια Υ.ΠΕ η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα από την
ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 25o
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:
1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα
στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο
συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης.
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε
ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του έργου µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών
γίνεται δεκτή.
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5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος
στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω
οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της προµήθειας για την οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα
εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα
αναφερόµενα του άρθρου 24 της παρούσης διακήρυξης.
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.
6. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για
την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆.
118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:
1. Ο προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα το
Πρωτοδικείο Ρεθύµνου, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 27o
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και οι διατάξεις του
Ν. 2286/95 και του Π.∆. 118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ]
Β.1. Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Προµηθευτής θα µε Υπεύθυνη ∆ήλωση όπως εκάστοτε ισχύει δηλώνει ότι:
1. Τα προς προµήθεια πετρελαιοειδή θα είναι αρίστης ποιότητας και απαλλαγµένα από κάθε είδους
πρόσµιξη είτε µεταξύ τους είτε µε οποιαδήποτε ξένη ουσία και θα πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές πού προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών, του
Υπουργείου Ανάπτυξης και από Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού
Χηµείου του Κράτους.
2. Ότι διαθέτει Άδεια εµπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρµόδια
Υπηρεσία
3. Ότι η ποιότητα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών ∆ιυλιστηρίων και θα
πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του
Γενικού Χηµείου του Κράτους.

Π Α Ρ Α Ρ Τ ΗΜ Α

Α'

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ..........................................
Κατάστηµα
......................................
(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ )
.....................
Προς

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ...........................

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου
Τρανταλλίδου 17
74100 Ρέθυµνο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ................. ΕΥΡΩ ..........
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσα; εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….(και
ολογράφως)
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας , υπέρ της εταιρείας
………………………………………………∆ / νση ………………………………………...
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό
……………σύµβασης
,
που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ……………. (αρ. διακ/ξης ……../.... )
προς κάλυψη αναγκών του ………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………………ΕΥΡΩ αυτής .
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σ' εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών πού έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχε καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β '

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Νοσοκοµείο Ρεθύµνης και των Φορέων
του

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Στο
Ρέθυµνο
………………………………………………………..ηµέρα…………………..………

Α∆Α

σήµερα

οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:
αφενός του_______________________, ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου που εδρεύει
στο Ρέθυµνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύµνου και εκπροσωπείται νόµιµα
για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή του,
Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία «_________________________ - Πρατήριο Υγρών
Καυσίµων» και το διακριτικό τίτλο ………………….…………. µε ΑΦΜ ………………………..…..
της ∆.Ο.Υ. ………….………..………. (στο εξής καλούµενη «Προµηθευτή») που εδρεύει
στον____________________, _________________________-και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη

22

ΑΔΑ: 7ΒΔ946907Λ-ΧΨ8

υπογραφή

της

παρούσας

από

τον/την…………………………………………………………………………….
Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:
1.
αποδεχθήκαµε και συµφωνήσαµε τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει και ο δεύτερος αναλαµβάνει την προµήθεια µε πετρελαιοειδή
[ υγρά καύσιµα ] συνολικού προϋπολογισµού σαράντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (45.000,00€),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, του Γεν. Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και των Φορέων του:
1. Ψυχαργώς
2. Κ.Ψ.Υ.
3. Ξ.Β.Π.
4. ΚΕΦΙΑΠ
µε προς παρακάτω όρους και συµφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ προς ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια «Υγρών Καυσίµων» για την κάλυψη των αναγκών του
Γ. Ν. Ρεθύµνου και των Φορέων του, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην διακήρυξη.
Η χορηγήτρια εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα είδη πετρελαιοειδών σε
οποιαδήποτε ποσότητα θα της ζητηθεί από τους ανωτέρω φορείς είτε από την αντλία του πρατηρίου
του είτε σε δεξαµενές στην έδρα των φορέων.
Άρθρο 2ο
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συνολικό τίµηµα για την παροχή της εν λόγω προµήθειας ειδών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό
των 45.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η οικονοµική προσφορά του
Προµηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η παρεχοµένη έκπτωση θα είναι µηδέν κόµµα τρία τα εκατό [ x,x% ] στην ανά λίτρο τιµή αντλίας
καυσίµου (προ Φ.Π.Α.) την ηµέρα χορήγησής του. Η ως άνω τιµή δε δύναται να υπερβαίνει την
εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από την
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης / Τµήµα Εµπορίου της Ν. Α. Ρεθύµνης και καλύπτει την ηµέρα χορήγησης του.
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως
τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης και µετά από προηγούµενη
θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν 2469/97 συµπεριλαµβανοµένου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
/Α/107/9.05.2013) και όπως αναλυτικά διευκρινίζεται παρακάτω.
2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προµηθευτή είναι:
1. Φορολογία 1%
Οι εκάστοτε υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τους φορείς (∆ηµόσιο). Ο Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει τον αγοραστή (∆ηµόσιο).
3. Τρόπος Πληρωµής:
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο προµηθευτής θα αναγράφει στα τιµολόγια του τους Φορείς για τον οποίο
προβλέπονται τα Υγρά Καύσιµα.
1. Η εξόφληση των υπό παραγγελία ειδών θα γίνεται µετά την εκτέλεση της παραγγελίας, την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα
δικαιολογητικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους.
2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
3. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.)
5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής,
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν
ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως
άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007.
Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα
του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
7. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του Προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
8. Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Προµηθευτή. Απαιτήσεις του
Προµηθευτή για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που
τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.
9. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24
του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος.
10. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το
Νοσοκοµείο.
11. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.
12. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» συµπεριλαµβανοµένου
του Ν 4152/2013, καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συµβασιούχο.
Σηµείωση:
Τιµολόγια που εκδίδονται για παραγγελίες που δεν έχουν δοθεί εγγράφως, δεν θα εξοφλούνται.
Άρθρο 3ο
Η ποσοτική παραλαβή του πετρελαίου κίνησης – θέρµανσης θα γίνεται από επιτροπές που θα
συσταθούν µε µέριµνα των ανωτέρω φορέων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία
σχέση θα έχει µε το Γ. Ν. Ρεθύµνης και των υπολοίπων Ιδρυµάτων / Φορέων και του οποίου οι
µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής.
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3. Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής της εν λόγω προµήθειας από τον
Προµηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προµηθευτή τις
συνέπειες όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη Νοµοθεσία, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα
να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και τα αντίστοιχα Ιδρύµατα / Φορείς την αποκατάσταση πάσης
περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της
παρούσας, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στην Ε.Π.Υ. την υπ’ αριθ.
……………………..……..

εγγυητική

επιστολή

καλής

εκτέλεσης

της

…………………..………..…………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος
………………………….., ήτοι ποσού ……………………………... αυτή θα επιστραφεί µετά την
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση παράτασης σύµβασης ο προµηθευτής οφείλει µαζί µε την αποδοχή της παράτασης να
παρατείνει αντίστοιχα και την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης για το ανάλογο διάστηµα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος,
µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή έχει ισχύ από την υπογραφή
/ανακοίνωσής του και από τα δύο συµβαλλόµενα µέλη και έως την εξάντληση ποσού, εκτός αν
υπάρξει εντολή ακύρωσης της σύµβασης από προϊσταµένη αρχή (7η ΥΠΕ, Ε.Π.Υ., Υπουργείο Υγείας )
πριν από τη λήξη της οπότε θα πάψει να ισχύει.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας
σύµβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την
αρµόδια Υ.ΠΕ η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα από την
ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Το Γ. Ν. Ρεθύµνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Προµηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της αναθέτουσας αρχής και των αντίστοιχων Φορέων.
(β) αν ο Προµηθευτής δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές
του της αναθέτουσας αρχής και των αντίστοιχων Φορέων,
(γ) αν ο Προµηθευτής εκχωρεί τη σύµβαση ,
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(δ) αν ο Προµηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
 Η αναθέτουσα αρχή και τους αντίστοιχους Φορείς διατηρούν το δικαίωµα να λύσουν τη
σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προµηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η
διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης – µετά από µηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει
ότι δεν τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή
ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης.
 Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).
 Η αναθέτουσα αρχή και τα αντίστοιχα Ιδρύµατα/Φορείς αναστέλλουν την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο,
µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
 Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός και δεν συµµορφώνεται ο
προµηθευτής στους όρους της σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν
παρασχεθεί ή παρασχεθεί πληµµελώς για το διάστηµα αυτό, τότε ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα
διεξαγωγής.
 Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προµηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή
αζηµίως.
 Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των ειδών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντος
έργου γίνεται δεκτή.
 Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των ειδών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντος
έργου γίνεται δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του
εργοστασίου του προµηθευτή.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
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Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του προς την
αναθέτουσα αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκοµείου της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε
όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του
νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και χωρίς να
µεταβάλλεται η εκτέλεση της προµήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η εν λόγω σύµβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερµηνεύεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά
∆ικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύµνης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη ή της ανακοίνωσης κατακύρωσης µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθµίζεται στην σύµβαση
συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο µε
τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. ∆ιακήρυξη και των τευχών αυτής
2. Τεχνική προσφορά εταιρείας
3. Οικονοµική προσφορά εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Προµηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και µε τα οποία
συµφωνεί.
2. Ο Προµηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και
απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού
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υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Οι όροι της διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
4. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τούς
συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και σε απλό χαρτί, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Γραφείο
Προµηθειών του Γεν. Νοσοκοµείου και το άλλο έλαβε ο χορηγητής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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