
                                                                                   

                                                                                                         ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                            
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                     Γρεβενά, 03/02/2022 
 3η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ                                                          Αριθμ. Πρωτ.:  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΨΝ 
 
     

 
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 
      Ανακοινώνουμε ότι το  Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών, διενεργεύ Δημόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνιςμό με αριθμό διακόρυξησ  02/2022, για την προμόθεια υγρών καυςύμων (CPV: 09134100-8, 

09132000-3, 09135100-5) για ϋνα ϋτοσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, με κριτόριο κατακύρωςησ τη 

χαμηλότερη τιµό (μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ % ςτη μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του εύδουσ 

την ηµϋρα τησ παρϊδοςησ του ςτο Ν. Γρεβενών) ςυνολικόσ προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ 215.000,00 € 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 24%. 

 
Υορέασ χρηματοδότηςησ : Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από τον τακτικό προώπολογιςμό του 
Νοςοκομεύου. 
Σόποσ παράδοςησ: Σο Γ.Ν. Γρεβενών για το πετρϋλαιο θϋρμανςησ και κύνηςησ και το πρατόριο υγρών 
καυςύμων για την αμόλυβδη βενζύνη. 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν όλα τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, οι ενώςεισ 
προμηθευτών  οι ςυνεταιριςμού και οι κοινοπραξύεσ προμηθευτών και ότι ιςχύει ςτο ϊρθρο 25 του Ν. 
4412/2016. 
Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ :  
α) Εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό αξύασ 2% τησ ςυνολικόσ ό επιμϋρουσ 
προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ χωρύσ το ΥΠΑ. 
β) ) Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ  αξύασ 4% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ δαπϊνησ 
χωρύσ το ΥΠΑ. 
Προθεςμία & Σρόποσ υποβολήσ προςφορών: Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ 
φορεύσ ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δηµοςύων υµβϊςεων (ΕΗΔΗ) από   07/02/2022 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 08:00 
έως 10/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, ςτην Ελληνικό γλώςςα ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, 
ςύμφωνα με την διαδικαςύα που ορύζεται ςτον Ν. 4412/2016.  
Σόποσ διενέργειασ του διαγωνιςμού: Η πλατφόρμα του  ΕΗΔΗ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr . 
Φρονική διάρκεια ιςχύοσ των προςφορών : εκατόν ογδόντα (360) ημϋρεσ από την επόμενη τησ 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 
Για την ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ (υποψόφιοι προμηθευτϋσ) 
απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα Ε..Η.Δ.Η..  ακολουθώντασ την διαδικαςύα 
εγγραφόσ. 
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών : Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των κατατεθϋντων 
προςφορών θα  πραγματοποιηθεύ την Σετάρτη    16/03/2022 και ώρα 10:00. 
Σο νοςοκομεύο θα παρϋχει ελεύθερη (δωρεϊν) ϊμεςη και πλόρη πρόςβαςη ςτο τεύχοσ τησ διακόρυξησ  
και τα Παραρτόματα αυτόσ, ςτην ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου www.nosgrevenon.gr , ςτο ΚΗΜΔΗ και 
ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
Πληροφορύεσ δύνονται όλεσ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ ςτο τηλϋφωνα 246235031 ,και ςτο e-mail: 
pros1@nosgrevenon.gr .         

 
   Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
  
 

                       Δρ. ΕΤΣΤΦΙΑ Π. ΚΑΠΑΣΟΤ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 03/02/2022
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