
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 16-11-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»              ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8494  

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                            

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.114,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
24% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ». 
 

Σχετικά: 1. την υπ’ αρίθμ.πρωτ.8198/04-11-2022 αίτηση του τμήματος τεχνικού & βϊοιατρικής υπηρεσίας  
για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ, 

2. την υπ΄αρ.πρωτ.8225/07-11-2022 εισήγηση του γραφείου προμηθειών, 
3. το υπ΄αριθμ.25/10-11-2022,θέμα 66Ο απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «Έγκριση σκοπιμότητας 

για την διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.114,00€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει του 
μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο 
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου οικονομίας & ανάπτυξης κατά την ημέρα 
παράδοσης από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής». 
(ΑΔΑ:65ΣΩ46904Θ-ΠΧ2) 

4. την υπ’αρίθμ.πρωτ.8471/16-11-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΛ0846904Θ-Ε2Β), 

ΚΑΕ 1611, (αρ.έγκρισης 891 στο βιβλίο εγκρίσεων), 

 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στον ιστότοπο του 
Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.114,00€ με ΦΠΑ 24%.». 

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική 

προσφορά στο mail:promitheies@gnkymis.gr για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «για την 

κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
mailto:promitheies@gnkymis.gr
ΑΔΑ: ΨΟ6Α46904Θ-Ο61



 

 
Οι ποσότητες του είδους είναι ενδεικτικές και ενδέχεται εφόσον χρειαστεί να τροποποιηθούν.  

Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 

15.114,00€. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΡΙΤΗ 22-11-2022, ώρα 14:30 μ.μ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει του 

μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης κατά νόμο, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κατά την ημέρα παράδοσης από την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 

Η προσφερόμενη τιμή να συμφωνεί με την τιμή που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και η οποία αναφέρεται στον Δήμο 

Κύμης – Αλιβερίου, που είναι η έδρα σας κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

Τα προς προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και 
προσμίξεις, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές Αγορανομικές 
διατάξεις.  
Ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 

υπουργών Οικονομίας & οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και δημοσίων Έργων με αρ. 

Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, όπως : Δείκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα 

κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, η ένταση του 

χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5. Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες 

προσμείξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.). 

Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, 

ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών. 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1611,01 

CPV: 09135100-5 

       
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του 

αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 

καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών 

προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά από την 

έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους 

και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για 

διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ 

(06-11-2022) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Litr 11.000 1,374 15.114,00€ 

http://www.fuelprices.gr/
ΑΔΑ: ΨΟ6Α46904Θ-Ο61



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον 
αυτή έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα  (60) ημέρες. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Νοσοκομείο με έξοδα ευθύνη και 
μέριμνα του προμηθευτή. Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ εντός του 2022. 

Με την  υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν στο Γραφείο Προμηθειών: 
α) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
β) Φορολογική ενημερότητα. 
γ) Ποινικό μητρώο των μελών. 

Ο προμηθευτής υπόκεινται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις: 

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4, παρ.3 του 
Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 & τον Ν.4610/2019), 
β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 
(ΦΕΚ3335/Β΄/2014), 
γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 
(ΦΕΚ3335/Β΄/2014), 
δ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των 
προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010), 
ε) Φόρος Εισοδήματος 1% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 
64 του Ν.4172/2013).  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016. 

Χρόνος πληρωμής σύμφωνα με το Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’107/09-05-13) 

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν τα περί προμήθειας «Νόμοι-Διατάξεις». 

 

                                            Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 

1. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
2. ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,email:tasos.monaxos@gmail.com 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,email: xristoylhsnd@yahoo.gr 
4. ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, email:bpmastrogianni@outlook.com 
5. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, email emas96@otenet.gr 
6. ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ O.E. email: info@kafsima-oikonomou.gr 

 

                                                                                                                                                                         

 
Με την προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένη την συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση ως εξής: 

mailto:emas96@otenet.gr
mailto:info@kafsima-oikonomou.gr
ΑΔΑ: ΨΟ6Α46904Θ-Ο61



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : 

α) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της υπ΄αρίθμ.πρωτ:8494/16-
11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσής ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 

β) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

γ) Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 
που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα δήλωσή μου. 

δ) Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης με οποιοδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

ε) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

ζ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ,δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
είναι ακριβείς και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφή) 
 

( 
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται   η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  .     δήλωση του άρθρου  8  τιμωρείται με  φυλάκιση   τουλάχιστον τριών  μηνών.  Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των   πράξεων    .     σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει  .    άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4)  Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα  .     ή την δηλούσα. 

 

ΑΔΑ: ΨΟ6Α46904Θ-Ο61
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