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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-05/ΣΠ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV:15000000-8
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV: 15000000-8,
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ για διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 1.961,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
2. τον ν.4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:
1.

Το με αριθ. πρωτ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας»

2.

Το με αριθ. πρωτ. 4080/29-07-2016 απόσπασμα πρακτικού της με αριθ. 87 και από 21-07-2016
και 28-07-2016 Συνεδριάσεων της Ε.Π.Υ. αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των Τροφίμων

3.

Ο με αριθ. 2019-003. ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 83201) κάτω των
ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,(ΑΔΑΜ διακήρυξης 19PROC006127242) σε
εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του
διαχειριστικού έτους 2019

4.

Η με αριθ. 5/2019-003. σύμβαση (ΑΔΑΜ:20SYMV006707897 2020-05-14) μεταξύ του Γ.Ν.Θ.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από διαφόρων
ODYSSEFS
KATSAKAS
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και της εταιρίας «ΣΙΤΙΣΗ
Α.Ε.»
για την προμήθεια
τροφίμων,
συνολικής
Ημερομηνία: 2021.04.23 13:11:43 EEST
δαπάνης 70.398,22€ με ΦΠΑ, με ισχύ 13-5-2020 έως 12-5-2021
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5.

Το με αριθ. πρωτ. 5469/6-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Διατροφής σχετικά με τη λήξη
ποσοτήτων της αριθ. 5/2019-003. σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων

6.

Η με αριθ. Β24/9η ΣΥΝ/14-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ6Ι46906Ι-8ΓΦ) με την οποία μεταξύ άλλων
εγκρίθηκε η προμήθεια των ειδών τροφίμων που περιλαμβάνονται στο αριθ. 5469/6-4-2021
έγγραφο του Τμήματος Διατροφής και αφορούν στα είδη της αριθ. 5/2019-003. σύμβασης που έχουν
αναλωθεί, αξίας 1.735,50€ χωρίς ΦΠΑ

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV: 15000000-8, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ για διάστημα τριών
(3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.961,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού
Αριθμός διαγωνισμού
Αντικείμενο διαγωνισμού
Κωδικός CPV
Κριτήριο κατακύρωσης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)
Έναρξη υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών
Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος διενέργειας
Τόπος διενέργειας
Διάρκεια σύμβασης
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
Διεύθυνση Ιστοσελίδας Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

Συλλογή Προσφορών
2021-05/ΣΠ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
15000000-8
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής
1.961,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
1.735,5 € χωρίς ΦΠΑ
1511.01
Παρασκευή 23-4-2021
Δευτέρα 26-4-2021, ώρα 14:30
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση promagpavlos@outlook.com
Τρίτη 27-4-2021, ώρα 10:00 π.μ.
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134
Θεσσαλονίκη
Τρεις (3) μήνες
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
νόμιμες κρατήσεις
90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
www.agpavlos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με:
1 . Το με αριθ. πρωτ. 4080/29-07-2016 απόσπασμα πρακτικού της με αριθ. 87 και από 21-07-2016
και 28-07-2016 Συνεδριάσεων της Ε.Π.Υ. αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των Τροφίμων
2 . Ο με αριθ. 2019-003. ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 83201) κάτω των
ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,(ΑΔΑΜ διακήρυξης 19PROC006127242) σε
εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του
διαχειριστικού έτους 2019

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ME TΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ):
1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο
συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο
Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής
τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση
καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’
αριθμό. 852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την υγιεινή των τροφίμων.
2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ
487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο
θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την
παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων
των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής θα
πρέπει να επισυνάψει:
1. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα
διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.
2. Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση που
κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός.
 Η μεταφορά (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000, ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα
μεταφορικά μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα
εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2-40C, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν
καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9).
 Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
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Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει στην επιτροπή
παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας
θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των
τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα,
σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή
παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παραγγελία για τα είδη διατροφής θα δίνεται στον προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά 48
ώρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή παράδοση του είδους. Παραγγελία που δίδεται σε μικρότερο
χρονικό διάστημα θα εκτελείται μόνο αν ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να την εκτελέσει χωρίς να
υποβιβαστεί η ποιότητα των παραδιδόμενων υλικών. Οι μειοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν προς το
Νοσοκομείο όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail κ.λ.π.)
2. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελέσει την παραγγελία λόγω έλλειψης του
είδους πρέπει να ειδοποιεί εγκαίρως το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου ώστε να γίνει αλλαγή του
συσσιτίου. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα για την πραγματική
έλλειψη του είδους.
3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην είσοδο της αποθήκης με φροντίδα, δαπάνες και οχήματα
της εταιρείας του, τα οποία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα, μέχρι τις 12:30 πμ. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει τις βεβαιώσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία των οχημάτων του στο στάδιο
της κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
4. Τα προμηθευόμενα είδη θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δελτία αποστολής στα οποία θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία που υπαγορεύονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και τις
ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, επιπρόσθετα σε αυτά που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές κάθε είδους ξεχωριστά.
5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από το
Νοσοκομείο ετησίως. Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος της έγκαιρης ποσοτικά και ποιοτικά
εκτέλεσης της παραγγελίας, ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών
μέσων των προμηθευτών –ιδιαίτερα των ευπαθών ειδών-, ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας, της
κατηγορίας, της προέλευσης και κάθε ειδικού γνωρίσματος των προσκομιζόμενων ειδών.
6. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ομόφωνα την παραλαβή των προσκομιζόμενων
ειδών αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση από μέρους του προμηθευτή σε σχέση με τη σύμβαση
που θα έχει αυτός υπογράψει με το Νοσοκομείο και είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα είδη
αυτά. Αν η απόρριψη του είδους γίνει κατά πλειοψηφία τότε επιλαμβάνεται ο Διευθυντής του
Νοσοκομείου ή ο αναπληρωτής του η γνώμη του οποίου είναι δεσμευτική τόσο για τον προμηθευτή όσο
και για την Επιτροπή Παραλαβής.
7. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των ειδών μόνο για λόγους ποιότητας ο προμηθευτής
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατά είδος υπαλλήλους του
Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου, η γνώμη των οποίων είναι δεσμευτική για την Επιτροπή
παραλαβής. Αν η γνώμη των υπαλλήλων συμπίπτει με της Επιτροπής ο προμηθευτής υποχρεούται να
αντικαταστήσει άμεσα τα είδη που απορρίφθηκαν.
8. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης θα συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Παραλαβής, το οποίο
θα υπογράφει και ο νόμιμος εκπρόσωπος της προμηθεύτριας εταιρείας και θα διατηρεί να σημειώσει και
αυτός τις παρατηρήσεις του.
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9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία από τον αρμόδιο για κάθε
τρόφιμο φορέα αν το κρίνει σκόπιμο.
10. Τα έξοδα της δειγματοληψίας θα βαρύνουν τον προμηθευτή εφόσον αποδειχθεί ότι οι υποψίες
του Νοσοκομείου για τα είδη είναι αληθείς, έστω και αν πρόκειται για μικρό μέρος των προσκομιζόμενων
ειδών.
Στην αντίθετη περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης τα έξοδα
θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

010300100110001

2

010300100180001

3

010300100180042

4

010300100180096

5

010300100160001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο
παρθένο
Αλεύρι Τ.Π
συσκευασμένο 1
κιλού
Λεμονάκι σε
πλαστική
συσκευσία των 400
γρ.
Πατάτες
προτηγανισμένες
Ρύζι καρολίνα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Λίτρο

540

2,67

1441,8

1.629,23

Κιλό

30

0,4

12

13,56

Τεμάχιο

360

0,15

54

61,02

Κιλό

50

0,9

45

50,85

Κιλό

210

0,87

182,7

206,45

1735,5

1.961,11

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV:15000000-8
 Ο Αρ. Διακήρυξης: 2021-05/ΣΠ
 Τα στοιχεία της εταιρίας
 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι δυνατό να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται
στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη,
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και τη
Δευτέρα 26-4-2021, ώρα 14:30.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται οι παρακάτω υποφάκελοι:
1)

Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.
β) για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση).
δ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
2)
Τεχνική προσφορά
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ειδών του
διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε
είδους.
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν:
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα και ικανοποιούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
β) Τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου των Τεχνικών προδιαγραφών.
3)
Οικονομική προσφορά
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α
/
Α
1
2

3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Ελαιόλαδο
παρθένο
Αλεύρι
Τ.Π
συσκευασμένο 1
κιλού
Λεμονάκι
σε
πλαστική
συσκευσία των
400 γρ.
Πατάτες
προτηγανισμένες
Ρύζι καρολίνα

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Λίτρα

540

Κιλά

30

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ
1.629,23
13,56

61,02
Τεμάχια

360

Κιλά

50

Κιλά

210

50,85
206,45

ΣΥΝΟΛΟ

1.961,11

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του
ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον/τους
ανάδοχο/ους, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του
Νοσοκομείου: www.agpavlos.gr
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας http:// www.agpavlos.gr. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως
άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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