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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                      
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                               
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – DIESEL) 

(ΚΩΔ. CPV: 09100000-0) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.: ΧΙΩΤΗ ΝΑΝΤΙΑ,ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛ.:    2242360258  
ΦΑΞ:     2242022125  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον»,     

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι  
 

 Ανοικτό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την «προμήθεια 
καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-diesel) για το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω (Κωδικός CPV: 09100000-0)», με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής πώλησης ανά 
νομό, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Δ/νση παρατηρητήριου τιμών & τιμοληψιών - 
www.fuelprices.gr), προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι και εξήντα έξι  
(19.166,66€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Ο Διαγωνισμός θα γίνει μετά από προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 
Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:   
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γενικό Νοσοκομείο –  
Κέντρο Υγείας Κω 05/08/2021 Πέμπτη 13:00 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 
04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Γ. Ν. Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον».  

Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης:  
 έχει αποσταλεί προς ανάρτηση στις 26/07/2021 ημέρα Δευτέρα στους Πίνακες Ανακοινώσεων των 

παρακάτω φορέων: 
– Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδ/σου (παράρτημα Κω)  
– Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακή Ενότητα Κω)     
– Γεν. Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»  
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 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
 Συνεταιρισμοί  
 Κοινοπραξίες προμηθευτών  

 
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται με δύο τρόπους: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
έναντι αντιτίμου 5,00€ (πέντε ευρώ), από το Γραφείο Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στην ταχυδρομική 
δ/νση: Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γραφείο Προμηθειών, Ιπποκράτους 34 - 85300 
Κως, Ελλάδα, τηλ. 2242360258 και η παραλαβή του γίνεται είτε δια του νομίμου εκπροσώπου, είτε δια του 
νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα 
προσκομίσει την σχετική εξουσιοδότηση, καθημερινά 08:00 – 14:30.  

Σε άλλη περίπτωση, μπορούν να αιτηθούν της διακήρυξης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με διεύθυνση e-mail: 
prom2@kos-hospital.gr και να τους σταλεί ηλεκτρονικώς. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης 
διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον Πίνακα Περιεχομένων και την 
αρίθμηση των σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από το Νοσοκομείο νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 
της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να ενημερωθεί για τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, 
μπορεί να επιλέξει την ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή 
του σε περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού.  

 
 
 
 
 
  

        – Ο – 
         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
       ΤΟΥ Γ. Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» 
                                                                                     
 
 
 
 

                                                    ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
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