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Θέμα: « Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ (diesel) CPV 09134100-8,
«ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» CPV 09132000-3, «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV
09135100-5 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (CPV 33181000-2), σε
εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2015»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ΄ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03-12-2013 (θέμα 3ο)
Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.
3. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία του θέματος, όπως τις κατέθεσε η
ορισθείσα τριμελής επιτροπή .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ (diesel) CPV 09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» CPV
09132000-3, «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV 09135100-5
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (CPV 33181000-2), σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2015,
προκειμένου το Νοσοκομείο μας να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την σελίδα
του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr → διαδρομή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και πληροφορίες
στο Γραφείο Προμηθειών , τηλέφωνο 24623-50312.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε εννιά (9) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης
στης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, ενώ σε περίπτωση τροποποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες
για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις –προτάσεις τους μέχρι την
Παρασκευή 18/08/2017 και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
prom1@nosgrevenon.gr.
5. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:
-πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ (diesel)» CPV
09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ» CPV 09132000-3, «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV
09135100-5 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υγρών καυσίμων
(πετρελαίου Ντίζελ, Αμόλυβδης Βενζίνης και Πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των
αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
Τα υπό προμήθεια καύσιμα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο
Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και ποιότητας όμοιας με εκείνη που
παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου καυσίμων
θα πρέπει να καλύπτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τα Καύσιμα. Όλα τα

είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τον σκοπό που
προορίζονται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πρέπει να
είναι με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι
απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνα
με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη
super ή νερό ή πετρέλαιο. Πρέπει να πληρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές για κάθε τύπο
καυσίμου όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων υγρών καυσίμων θα γίνεται
από επιτροπές που ορίζονται από το ΓΝΓ. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των
δειγμάτων που θα λαµβάνονται θα γίνεται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων
για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Γρεβενών.
Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι
οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα
διακριτικά σημεία της εταιρίας που προμηθεύει το πετρέλαιο.
Το πετρέλαιο θα παραδίδεται στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου εντός 2
εργάσιμων ημερών ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται πχ. τηλεφωνικώς κτλ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΤΙΖΕΛ (diesel) CPV 09134100-8: θα πρέπει να ανταποκρίνεται
πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
• ΚΥΑ 291/2006 (ΦΕΚ 332/Β’/2004),
• ΚΥΑ 513/2004 (ΦΕΚ 1149/τ.Β΄/2005
• ΚΥΑ 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β’/2006),
• ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/28-1-2010)
• ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β’/29-2-2012),
• ΚΥΑ 94/2012 (ΦΕΚ 1507Β’/4-5-2012)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV 09132000-3 : θα πρέπει να ανταποκρίνεται
πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
• ΚΥΑ 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2004)
• ΚΥΑ 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/2007)
• ΚΥΑ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012)
• ΚΥΑ 94/2012 (ΦΕΚ 1507/τ.Β΄/ 2012)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 : Για το προμηθευόμενο
πετρέλαιο θέρμανσης οι εταιρείες εμπορίας αυτού θα πρέπει να τηρούν τις
υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το προμηθευόμενο πετρέλαιο θέρμανσης
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου που ορίζει η
ισχύουσα νομοθεσία. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα κάθε
ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στα ανωτέρω στοιχεία και προδιαγραφές.
• ΚΥΑ 467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531/ τ. Β’/16-10-2003)
• ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273/τ.Β΄/2003)
• ΚΥΑ Α2-3391/2009 (ΦΕΚ 1388/τ.Β΄/2009)

