Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ
332/2004 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Η βενζίνη αμόλυβδη να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος
Β' 3) ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να
πληρούν απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση.
4. Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως
νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου.
5. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών
εκροών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην εν λόγω άδεια.
6. Η παράδοση των αιτούμενων κάθε φορά ποσοτήτων αμόλυβδης (95 οκτανίων) και
καύσιμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ που αφορά οχήματα θα γίνεται αυθημερόν από
αντλίες στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός
των ορίων του Δήμου Χαϊδαρίου ή όμορων Δήμων, και πάντως όχι σε σημείο που να
απέχει περισσότερα από δύο (2) χιλιόμετρα από την έδρα του Νοσοκομείου, όλες τις
εργάσιμες ημέρες καθώς και τις αργίες πάντοτε με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης
καυσίμου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται
οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

