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    Θζμα: Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  για τθν προμικεια   ΚΑΤΙΜΩΝ CPV 09100000-0 (πετρζλαιο 

Θζρμανςησ-πετρζλαιο Κίνηςησ) για το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ  μινα ι μζχρι 

απορρόφθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου, προχπολογιςμοφ 37.170,24€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει  τιμισ θ 
οποία κα προκφψει από  το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ 
χονδρικισ  τιμισ πϊλθςθσ των ειδϊν  ςτον Νομό Βοιωτίασ , όπωσ αυτι διαμορφϊνεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν 
υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν.  

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. του Ρ.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

4. το υπϋ αρ.34/5-10-2022 Θ .11ΟΑΔΑ:ΩΣΩΣ4690ΒΝ-ΥΞ  Απόςπαςμα Ρράξθσ του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λιβαδειάσ  . 

5. τθ με αρ. πρωτ.1168 /7-10-2022 ΑΔΑ:6ΓΘ74690ΒΝ-ΕΥ5 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 
1611.01 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

         τθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια   ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV 09100000-0 (πετρζλαιο 

Θζρμανςθσ-πετρζλαιο Κίνθςθσ) για το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ,  για χρονικό διάςτθμα ενόσ  μινα ι μζχρι 

απορρόφθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου, προχπολογιςμοφ 37.170,24€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει  τιμισ θ 
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Αρ. Πρ.:Γ.Π.9708 

 

 

 

    Σαχ.  
Δ/νςη: 

Σζρμα Αγίου Βλαςίου 
Σ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟ:   ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Χειμάρρας 8Α ΤΚ 15125, Μαρούσι -Αθήνα  

Τηλ: 210 6887111 Fax: 210-6302510         

E-mail: s.tziraki@eko.gr 

Διεφθυνςη: Γραφείο Προμηθειϊν  

Πληροφορίεσ: ΑΜΑΚΗ ΠΟΛΤΜΝΙΑ  

Σηλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  



ΑΔΑ: 9Ο334690ΒΝ-ΞΟΖ



Σελίδα 2 από 10 
 

οποία κα προκφψει από  το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ 
χονδρικισ  τιμισ πϊλθςθσ των ειδϊν  ςτον Νομό Βοιωτίασ , όπωσ αυτι διαμορφϊνεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν 
υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ  κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν. 

  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ-πετρελαίου κίνθςθσ   *cpv: 09135000-4 
πετρζλαιο εξωτερικισ καφςθσ + για δυο μινεσ ι μζχρι απορρόφθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου, ςυνολικισ 

δαπάνθσ 37.170,24€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
επί τοισ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ χονδρικισ τιμισ πϊλθςθσ των ειδϊν ςτον νομό Βοιωτίασ , 
όπωσ αυτι διαμορφϊνεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν, και περιλαμβάνει τα κάτωκι είδθ: 

α/α Ρεριγραφι Είδουσ  

Ηθτοφμενθ 

Ροςότθτα για 

2 μινεσ 

Τιμι /λίτρο 

χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολικι Τιμι 

χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολικι Τιμι με 

ΦΡΑ 

 
Ρετρζλαιο κζρμανςθσ  15000ΛΙΤΑ 1,256€    18.840,00€ 23.361,60€ 

2 Ρετρζλαιο κίνθςθσ 8000ΛΙΤΑ 1,392€ 

     
   11.136,00€ 
 13.808,64€ 

      
 

    29.976,00€ 
 

37.170,24€ 
 

 

Ο ενδιαφερόμενοσ  υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο τησ προμήθειασ . 
Η προςφορά του υποψηφίου Ανάδοχο πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλειςμοφ όλα τα είδη . 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ, θ οποία κα προκφψει από  το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ χονδρικισ  τιμισ πϊλθςθσ των ειδϊν  ςτον Νομό Βοιωτίασ , όπωσ αυτι 
διαμορφϊνεται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
κατά τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν. 

 

 

 

 

Η προςφορά υποβάλλεται  μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτη Κεντρική Γραμματεία του 
Νοςοκομείου, μζχρι την 11/10/2022 Ημζρα: ΣΡΙΣΗ ,   ΩΡΑ: 14:00 ΠΜ και θα ςυνοδεφεται  απαραίτητα από:  

Α.   Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Υπόδειγμα (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ). 

 Ριςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΘ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Το ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν.  

 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου. 
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 Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ:  

     δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία. Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να προςκομίςει «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ» που αφορά τα Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.4 περ.β 
του ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ των 
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει να υποβλθκεί 
μαηί με τθν προςφορά Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ, αναλαμβάνοντασ 
παράλλθλα τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αυτϊν ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ημερομηνία Λήξησ Τποβολήσ Προςφορϊν:2022 :14.00π.μ. 

   Ρροςφορά θ οποία κα κατατεκεί πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα λθφκεί 
υπόψθ.  

Εναλλακτικι προςφορά δεν γίνεται δεκτι. 

Ρροςφορά που αποκλίνει και δεν ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ  απορρίπτεται. 

Ρροςφορά  που  ζχει  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

 

Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν θ προςφορά κα κατατεκεί  με θλεκτρονικό μινυμα  ςτο εξισ 
mail:diag@levadiahospital.gr 

 

Σιμή προςφοράσ:  

Αναλυτικά ςε ΕΥΩ και ςτακερι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Να δθλϊνεται και ο ΦΡΑ που 
υπόκειται θ υπθρεςία.  
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να δίνονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε 
διαμορφοφμενθσ, μζςησ χονδρικήσ τιμήσ πϊληςησ (χωρίσ ΦΠΑ) ζκαςτου είδουσ  ςτον Νομό Βοιωτίασ, του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ αυτϊν. 

Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια το ποςοςτό ζκπτωςθσ ι δεν δίδεται ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, για 
ολόκλθρθ τθν ποςότθτα του είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. 

Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ (ζξοδα μεταφοράσ, κ.λπ.) βαρφνει τον ανάδοχο . 

Το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθν διάρκεια  τθσ ςφμβαςθσ . 

Ο ςυμμετζχων κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν Τιμι Αναφοράσ ( 
Εκκίνθςθσ ) που τίκεται ςτθν παροφςα για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. 

 

 Τιμζσ Αναφοράσ (Χονδρικι) ςφμφωνα με το   Εβδομαδιαίο Δελτίο Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Eπενδφςεων,  Διυπθρεςιακι Μονάδα Ελζγχου Αγοράσ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δεδομζνων 
Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ  &  Εποπτείασ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου Τμιμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν & Εποπτείασ 
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Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, κατά τθν 28-04-2022 για το Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ και κατά τθν 4-10-2022 για το 
Ρετρζλαιο Κίνθςθσ : 

Σιμή αναφοράσ Πετρελαίου 
θζρμανςησ 

Σιμή λίτρου με ΦΠΑ Σιμή λίτρου χωρίσ ΦΠΑ 

Νομοφ Βοιωτίασ 1,558 1,256 

 

 

Σιμή αναφοράσ Πετρελαίου 
Κίνηςησ  

Σιμή λίτρου με ΦΠΑ Σιμή λίτρου χωρίσ ΦΠΑ 

Νομοφ Βοιωτίασ 1,726 1,392 

 

Θ προςφορά απορρίπτεται ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν πϊλθςθσ κάτω του 
κόςτουσ του προϊόντοσ ι τθσ τιμισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για εμπορία (τιμι dumping) ι ότι το 
προςφερόμενο προϊόν είναι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ. Ο προςφζρων οφείλει να είναι γνϊςτθσ των 
προαναφερκζντων μζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του προϊόντοσ ι τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν  ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα. 

 Διάρκεια σύμβασης 

        Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ για  ζνα (1) μινα ι μζχρι απορρόφθςθσ 
του οικονομικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ δφναται να αυξομειϊνονται οι ποςότθτεσ των καυςίμων δθλαδι  του 
πετρελαίου κζρμανςθσ και του πετρελαίου κίνθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου χωρίσ 
υπζρβαςθ του ςυνολικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ . 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν:  
Θ προςφορά κα  ιςχφει και κα δεςμεφει τον προςφζροντα με τθν ςυμμετοχι του για εκατόν είκοςι μζρεσ 
(120) θμζρεσ. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι εννζα  χιλιάδων εννιακόςια 
εβδομινατ ζξι ευρϊ (29.976,00€), μη ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., ήτοι τριάντα επτά  
χιλίαδεσ εκατόν εβδομήντα ευρϊ και είκοςι τζςςερα λεπτά  (37.170,24€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Π.Α. 
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον  ΚΑΕ 1611 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι εκ του νόμου επιβαλλόμενεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςτθν οποία κα υποβλθκεί ο οικονομικόσ φορζασ για τθν προμικεια ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπονται από τθν παροφςα. 

        Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου, φςτερα από τθν κατάκεςθ 
πρακτικοφ ορκισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από επιτροπι που κα οριςτεί για τον ςκοπό αυτό. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά που προβλζπονται από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
To Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του αναδόχου, όταν αυτι οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα αυτοφ όπωσ π.χ. ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ των τιμολογίων, ςε λανκαςμζνθ ζκδοςθ αυτϊν, ςε 
ςυμβατικζσ παραβάςεισ κλπ. ι όταν άλλοι παράγοντεσ άςχετοι προσ τθν ευκφνθ του Νοςοκομείου τθν 
προκαλοφν. 
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Παρακολοφθηςη και Παραλαβή του Ζργου 

   Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν 
επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν (τμθματικι – 
οριςτικι).  Eπίςθσ κα επιςυνάπτεται πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ κακϊσ 
και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυνυπογραφόμμενθ από τον Ανάδοχο . 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
                       

  Απαιτείται η κατάθεςη Άδειασ Εμπορίασ – Διακίνηςησ Πετρελαιοειδϊν από την Αρμόδια γι’ 
αυτό Τπηρεςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/2-10-02), όπωσ ζχει 
τροποποιηθεί και ιςχφει . 
Α1.  Πετρελαίου Θζρμανςησ 
 Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το 
πετρζλαιο κζρμανςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων 
κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου, ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ 467/2002 του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου.  
Ειδικότερα, το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε 
κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν 
απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 467/2002 «Ρροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου 
του πετρελαίου κερμάνςεωσ».  
Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρόλυςθσ ι και 
μίγματα αυτϊν ςε τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παραπάνω απόφαςθσ. 
Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτθν παραπάνω απόφαςθ.  
Το πετρζλαιο κζρμανςθσ ζχει χρϊμα κόκκινο και περιζχει ιχνθκζτθ solvent yellow 124, όπωσ 
περιγράφεται ςτθν 468/2002 απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου, ςε ποςοςτό 6 
χιλιοςτόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.  
Ο χρωματιςμόσ και θ ιχνθκζτθςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τθν 
προαναφερόμενθ απόφαςθ. Θ ζνταςθ του χρωματιςμοφ κυμαίνεται από ASTM No 3 ζωσ ASTM 
No 5.  
 

Α2.  Πετρελαίου Κίνηςησ 
Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το 
πετρζλαιο κίνθςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων 
Diesel, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 355 / 2000 του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου .  
Ρρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια.  

Επίςθσ :  

Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και 
φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ.  
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Ειδικότερα, το πετρζλαιο κίνθςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε κα 
περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν 
απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου 355 / 2000 «Ρετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και 
μζκοδοι ελζγχου».  
Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρόλυςθσ ι και 
μίγματα αυτϊν ςε τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παραπάνω απόφαςθσ. 
Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτθν παραπάνω απόφαςθ.  
Το πετρζλαιο κίνθςθσ κα ζχει το φυςικό του χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν ι 
ιχνθκζτου.  

 

Β. ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

Θ μεταφορά του πετρελαίου κζρμανςθσ-κίνθςθσ του Νοςοκομείου, κα γίνεται με μεταφορικά 
μζςα του προμθκευτι και ςε ϊρεσ που κα ορίηονται, μετά από ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Νοςοκομείου.  
Το πετρζλαιο κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ καυςίμων του Νοςοκομείου , φςτερα από 
παραγγελία που κα γίνεται με φαξ , δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν παράδοςθ του 
καυςίμου.  
Ρριν από κάκε παραλαβι θ επιτροπι κα ελζγχει τισ βάνεσ του βυτιοφόρου οχιματοσ, οι οποίεσ 
πρζπει να είναι ςφραγιςμζνεσ με ειδικζσ μολυβδοςφραγίδεσ που φζρουν κακαρά τα διακριτικά 
ςθμεία τθσ εταιρείασ που προμθκεφει το πετρζλαιο.  
Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των καυςίμων κα γίνεται από τριμελι επιτροπι, θ οποία κα 
ορίηεται κάκε φορά από το Νοςοκομείο.  
Αντικείμενο τθσ επιτροπισ κα είναι :  
1. O ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποςοτικά εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον προμθκευτι.  
2. Ζλεγχοσ μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν του είδουσ, όπωσ χρϊματοσ κ.λ.π.  
3. Θ παραλαβι κα γίνεται με ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου παραλαβισ, όπου κα 
αναφζρεται αναλυτικά το είδοσ, θ ποςότθτα και κάκε άλλο διακριτικό γνϊριςμα του 
χορθγοφμενου καυςίμου και κα υπογράφεται και από τον προμθκευτι. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ 
κα γίνεται ςχετικι παρατιρθςθ ςτο πρωτόκολλο.  
 
 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ  
 
 
 
Ο ζλεγχοσ διακρίνεται ςε :  
Ροιοτικό και Ροςοτικό  
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςυνίςταται :  
α) Στθν παρατιρθςθ του χαρακτθριςτικοφ για το κάκε είδοσ καυςίμου χρϊματοσ ( π.χ. πετρζλαιο 
κζρμανςθσ κόκκινο,πετρζλαιο κίνθςθσ ςε φυςικό χρϊμα κιτρινωπό κ.λ.π. ).  
Β) Στθ λιψθ δειγμάτων και τθν αποςτολι τουσ για εργαςτθριακό ζλεγχο ςτθν αρμόδια χθμικι 
υπθρεςία. Θ δειγματολθψία διενεργείται , ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τθν ϊρα τθσ 
εκφόρτωςθσ όταν κρικεί ςκόπιμο ι οπωςδιποτε ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ για τθν 
ποιότθτα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ διενζργειασ εργαςτθριακοφ ελζγχου, οι επιτροπζσ 
παραλαβισ λαμβάνουν απ’ ευκείασ τα δείγματα και τα αποςτζλλουν ςτθν αρμόδια χθμικι 
υπθρεςία ι καλοφν τθν αρμόδια Δ/νςθ Εμπορίου τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ. Θ 
δειγματολθψία γίνεται παρουςία του Βυτιοφορζα, ο οποίοσ υπογράφει ςτο Ρρακτικό 
δειγματολθψίασ. Σε περίπτωςθ που ο βυτιοφορζασ αρνθκεί να υπογράψει αναγράφεται ςτο 
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πρωτόκολλο δειγματολθψίασ «Ο παραδίδων τα καφςιμα αρνικθκε να υπογράψει» και θ 
δειγματολθψία διεξάγεται κανονικά. Ο Βυτιοφορζασ κατά τθν ϊρα τθσ εκφόρτωςθσ υποχρεοφται 
να παραδίδει ςτθν επιτροπι παραλαβισ δείγμα του καυςίμου ποςότθτασ ενόσ λίτρου, το οποίο 
κα λαμβάνεται ανεξάρτθτα από τθν δειγματολθψία παραπάνω, από τον ςωλινα εκφόρτωςθσ 
μετά τθν διζλευςθ των είκοςι πρϊτων λίτρων, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 431 τθσ 14/89 
Αγορανομικισ διάταξθσ και κα ςφραγίηεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ. Στο δείγμα κα προςαρτάται 
ετικζτα με όλα τα ςτοιχεία που προβλζπονται από το ίδιο άρκρο (π.χ. είδοσ καυςίμου, ποςότθτα, 
αρικμ. δελτίου αποςτολισ κ.λ.π). Το δείγμα αυτό κα φυλάςςεται από το Νοςοκομείο μζχρι 
εξαντλιςεωσ των καυςίμων από τθ δεξαμενι. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των καυςίμων κα 
γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ:  
Ζλεγχοσ των βανϊν του βυτιοφόρου οχιματοσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι ςφραγιςμζνεσ με 
ειδικζσ μολυβοςφραγίδεσ που φζρουν κακαρά τα διακριτικά ςθμεία τθσ εταιρείασ που 
προμθκεφει το πετρζλαιο.  
Για τον ποςοτικό ζλεγχο παραλαβισ των καυςίμων κα πρζπει πζρα από τθν καταγραφι τθσ 
ζνδειξθσ του μετρθτοφ του βυτιοφόρου να ζχει υπολογιςτεί θ χωρθτικότθτα των δεξαμενϊν που 
αποκθκεφεται το καφςιμο και με ειδικζσ βακμολογθμζνεσ βζργεσ να μετράται το φψοσ του 
καυςίμου πριν και μετά τθν παράδοςθ. Τα φψθ αυτά κα ςθμειϊνονται ςτο Δελτίο πϊλθςθσ, 
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 387 τθσ 14/89 Αγορανομικισ διάταξθσ για τθν διανομι πετρελαίου 
κζρμανςθσ και κίνθςθσ.  
Σε περίπτωςθ μθ κανονικοφ δείγματοσ θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθ 
δειγματίηουςα υπθρεςία (Νοςοκομείο ι Δ/νςθ Εμπορίου τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ)  
Για τα κείμενα ςε χθμικι εξζταςθ είδθ, ιςχφουν τα οριηόμενα από τισ ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του 
Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Για τα υπόλοιπα είδθ ιςχφουν όςα κακορίηονται από τθν Δ/νςθ 
Εμπορίου.  Τονίηεται ότι το Γ.Ν. Λιβαδειάσ , ζχει το δικαίωμα να ςτζλνει, όςεσ φορζσ κρίνει 
αναγκαίο, δείγματα ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ανάλογα με το είδοσ για τον κακοριςμό τθσ 
ποιότθτασ ι τθσ προζλευςθσ. Τα δείγματα κα λαμβάνονται παρουςία του προμθκευτι και θ 
ςχετικι διαδικαςία (λιψθ δείγματοσ, αποςτολι ςτο Γ.Χ.Κ. κλπ.) κα βαρφνουν τον ίδιο.  

 

Το Νοςοκομείο δφναται να αυξομειϊνει τισ ποςότθτεσ των καυςίμων δθλαδι  του πετρελαίου 
κζρμανςθσ και του πετρελαίου κίνθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου χωρίσ υπζρβαςθ 
του ςυνολικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ διακόπτεται αυτοδικαίωσ και 
αηθμίωσ για το δθμόςιο, ςτθν περίπτωςθ που ςυναφκεί άλλθ ςφμβαςθ  από Νοςοκομείο 
αρμοδιότθτασ τθσ 5θσ ΥΡΕ ωσ αποτζλεςμα  Ενιαίου Διαγωνιςμοφ ι από τθν 5θ Υ.ΡΕ ι από τθν 
Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ ι  αν  υπάρξουν άλλεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ο Διοικητής 

 
 

του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών 
Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Ο – Θ Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
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Θμερομθνία γζννθςθσ(2):  

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ 

Ταυτότθτασ 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

 Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 
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Σελίδα 10 από 10 
 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ή καταςτατικό ςφςταςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ή καταςτατικό νόμιμησ ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

 

Θμερομθνία:       /        /  
Ο – Θ Δθλ. (Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
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