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      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                   ΑΠΕΥΘ. 02/22

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% CPV: 09111200-2, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ),  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ (%) ΣΤΗ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΉ ΤΙΜΗ) »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας 
ανάθεση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  
προσφορά βάσει τιμής -ποσοστό έκπτωσης βάσει 
μέσης λιανικής τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/01/2022 Ημέρα: Τρίτη, 

 Ώρα:13:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας,    
Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)  1611

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09111200-2

mailto:texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις Διατάξεις:

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 





 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 Τις με αριθ. 24946/28-12-2021 & 24947/28-12-2021 Αποφάσεις Δέσμευσης Πίστωσης 
(ΑΔΑ: 6Ξ1Γ4690ΒΦ-ΜΙΜ & ΩΧ9Ρ4690ΒΦ-Υ9Ψ αντίστοιχα) για το Γενικό Νοσοκομείο 
Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)

      2.  Τις Αποφάσεις:

Την υπ’ αριθ. 29/17.12.2021 (ΕΗΔ: 8) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας με θέμα : «Έγκριση σκοπιμότητας και προϋπολογισθείσας δαπάνης για την 
«Προμήθεια καυσίμων: 1.πετρελαίου κίνησης 25.000 λίτρα και 2. Βενζίνη 360 λίτρα  » για 
τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, πιθανού προϋπολογισμού  #30.000€#  
ΠΛΈΟΝ   ΦΠΑ».

    3. Τα Κάτωθι :

Το γεγονός ότι ο Ανοικτός Δημόσιος Διεθνείς Διαγωνισμός 14/2021 δεν έχει 
παράξει αποτελέσματα με εκτιμωμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/3/2022 
καθώς επίσης και οι επιβαρυμένες  καιρικές συνθήκες λόγω εποχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ , προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα έως εξαντλήσεως του ποσού και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής,(το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
μέση λιανική τιμή)εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης, ως κάτωθι :





                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

CPV: 09111200-2 , KAE 1611

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

30.000,00€ 7.200,00€ 37.200,00€

1α
Πετρέλαιο κίνησης (περίπου 
25.000 λίτρα *1,467 €) 29.583,38€ 7.100,02€ 36.683,40

1β
Αμόλυβδη Βενζίνη (περίπου 
240 λίτρα *1,725)

416,61 € 99,99€ 516,60

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 2721 
46426-427, 

 e-mail: texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Μαρία

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πρωτόκολλο Γενικού 
Νοσοκομείου 

Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα 

04/01/2022

ΩΡΑ 12:30 μ.μ.

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα 

Καλαμάτας), Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, 

04/01/2022 
ΩΡΑ:13:30.μ μ. 





Καλαμάτας) Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.nosokomeiokalamatas.gr) 

4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως 
τους όρους της διακήρυξης και ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.. 

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 1. Είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις 3. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο απ’ τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi·
2. δωροδοκίαii,iii·
3. απάτηiv·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςv·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςvi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνvii.

4. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του    
διαγωνισμού.

2. Εφόσον οι εταιρείες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

http://www.nosokomeiokalamatas.gr/




5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την 
04/01/202, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:30μ.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την 04/01/2022 και ώρα 
12:30 μ.μ. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

    6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα 
αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 
προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.3. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προοριζόμενου για θέρμανση και άλλες χρήσεις & ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)  για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.  

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων 
και θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα: 





 Η βενζίνη αμόλυβδη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
που ορίζονται στην αριθμ. 510/2004 (ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β') απόφαση του 
ΑΧΣ του ΓΧΚ , όπως αυτή ισχύει σήμερα και στην αριθμ. 291/2003 (ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β') απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ καθώς και την αριθμ. 
316/2010 (ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
όπως περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β') 
απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ , καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/2012 
τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς 
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου».

Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 
2090/31-07-2014) Υπουργική Απόφαση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα 
καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   για το οποίο γίνεται η προσφορά.

8.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων  θα έχει διάρκεια ισχύος τρεις μήνες.
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
 Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος 
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα 
πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, (τo μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή),

Προσφορά θα απορρίπτεται σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης.

5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη.





6. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 
όπου αυτοί αναφέρονται.

7. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την 04/01/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
12:30μ.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στην Πρόσκληση.
 Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας προμήθειας συστήνεται από το 
Νοσοκομείο μηνιαία Επιτροπή Παραλαβής καυσίμων  
 Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις 
γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016. 
 Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα 
πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 
πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Οι πληρωμές 
θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€). Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας :      
www.nosokomeiokalamatas.gr ,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

  ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας

http://www.nosokomeiokalamatas.gr/



	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Καλαμάτα, 29/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 25034
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2021-12-29T10:55:03+0000
	Not specified




