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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
Για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134100-8, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 και 
Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ., προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
343.657,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, θεωρημένης από 
το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
Η ενδεικτική δαπάνη προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων την 7/3/2023 (http://www.fuelprices.gr/) 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
2510/23.03.2023  ΕΣΗΔΗΣ: 188702 
 

1. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ CPV 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 185.000 lt. 
                           
09134100-8 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.000 lt. 

                             
09135100-5 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 3000 lt. 09132100-4 
 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για το σύνολο της ποσότητας είτε για κάθε Α/Α είδος ξεχωριστά. 
 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών:  
 
Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η  28.03.2023 ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01.05.2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 05.05.2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 
 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο: 24.03.2023 και Δημοσίευσης η 28.03.2023 και 
31.03.2023 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕ: 22.03.2023 και Δημοσίευσης η 27.03.2023 Αριθμός  
Αναφοράς: 2023-048336 
Γλώσσα: Ελληνική 

mailto:Log1@gnamfissas.gr


ΑΔΑ: ΨΣΛΠ4690ΒΟ-8ΙΦ



 

Σελίδα 2 από 2 
 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, μη 
συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 
 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Για την εν λόγω σύμβαση βαρύνεται ο Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν. Άμφισσας με Κ.ΑΕ 1611.01  σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

 
 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως ισχύει. 
 
Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως  αυτή αναρτήθηκε 
για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα (URL):http:// www.gnamfissas.gr/ στην διαδρομή: Προκηρύξεις – 
Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 
 
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις  ώρες 07.00 – 15.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 
2265 350 131, Εmail: log1@gnamfissas.gr) αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινίσεις  επί των 
εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. 

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
 
 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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