
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                            Θεσσαλονίκη 19-01-2023
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»                                                                                                          Αριθ. πρωτ:  764
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :               Οικονομικού
Γραφείο:             Προμηθειών
Πληροφορίες:    Γούλη Ε. -  Τζήμα Δ
Τηλέφωνο :       2313 304 461/464 
Email:                 promagpavlos@outlook.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2023-03/ΣΠ
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV: 33692210-2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV:
33692210-2,  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  22.128,56€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, με δικαίωμα 3μηνης παράτασης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση μη εξάντλησης των συμβατικών αποθεμάτων εντός του διαστήματος της σύμβασης
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε
εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού
έτους 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.  Ο  ν.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».            

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:
1. H με αριθ. ΕΗΔ9/26ης ΣΥΝ/30-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΚΡ546906Ι-Δ40) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης του όγδοου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.

2. Η με αριθ. 606/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΦ446906Ι-3ΗΨ) πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί
ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

3. Το με αριθ. πρωτ. 14778/25-11-2022 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής. 

4. H με αριθ. Β6/26ης ΣΥΝ/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΑΜ46906Ι-Α9Γ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος,
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με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 14778/25-11-2022 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια
συλλογής προσφορών.

7. H απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 92/12-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΒ46906Ι-1Χ9) με α/α 256 η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 33692210-2, για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.128,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6%,  με  δικαίωμα  3μηνης  παράτασης  κατόπιν  απόφασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σε  περίπτωση  μη
εξάντλησης  των  συμβατικών  αποθεμάτων  εντός  του  διαστήματος  της  σύμβασης  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του
Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2023

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 
Αριθμός διαγωνισμού 2023-03/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Κωδικός CPV 33692210-2
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Προϋπολογισθείσα  δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

22.128,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ 20.876,00€ χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1311.01
Έναρξη υποβολής προσφορών Παρασκευή  20-01-2023
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Δευτέρα 30-01-2023, ώρα 14:30

Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής
Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της
Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Τρίτη 31-01-2023, ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας  Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, ΤΚ 55134

Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης  Ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα 3μηνης παράτασης σε

περίπτωση  μη  εξάντλησης  των  συμβατικών  αποθεμάτων
εντός του διαστήματος της σύμβασης

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων
νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Τριακόσιες  εξήντα πέντε (365)  ημερολογιακές  ημέρες από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TIMH
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

6%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ

ΦΠΑ
6%

ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ

1 210601500034043

Πλήρες
πολυμερές
ισοθερμικό
διάλυμα με
θερμιδική
πυκνότητα
1Kcal/ml

Πλήρες πολυμερές ισοθερμιδικό 
διάλυμα με θερμιδική 
πυκνότητα 1Kcal/ml για σίτιση 
μέσω καθετήρα ή στομίας 
υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνη >17% πλούσιο σε 
φυτικές ίνες με χαμηλή 
οσμωτικότητα <155mOsmol/1 
για έναρξη εντερικής σίτισης και 
αποφυγή διαρροιών. Να είναι 
εμπλουτισμένο με όλες τις 
βασικές βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Συσκευασία των 
500ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 130 5,4 702,00 0,32 5,72 744,12 ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

2 210601500034044

Πλήρες
πολυμερές
ισοθερμικό
διάλυμα με
θερμιδική
πυκνότητα
1,5Kcal/ml

Πλήρες πολυμερές 
υπερθερμιδικό διάλυμα με 
θερμιδική πυκνότητα 1,5Kcal/ml 
για σίτιση μέσω καθετήρα ή 
στομίας υψηλής περιεκτικότητας
σε πρωτεϊνή >17% πλούσιο σε 
φυτικές ίνες με χαμηλή 
οσμωτικότητα <155mOsmol/1 
για ασθενείς με αυξημένες 
θερμιδικές και πρωτεϊνικές 
ανάγκες και για την αποφυγή 
διαρροιών. Να είναι 
εμπλουτισμένο με όλες τις 
βασικές βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Συσκευασία των 
500ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 130 7,8 1014,00 0,47 8,27 1074,84 ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

3 210601500034003
Πλήρες

διάλυμα
Πλήρες διάλυμα εντερικής 
σίτισης μέσω καθετήρα ή 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300 2,03 609,00 0,12 2,15 645,54 10.2.32
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εντερικής
σίτισης μέσω
καθετήρα ή

στομίας
υπερθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα
1,5Kcal/ml.

στομίας υπερθερμιδικό με 
θερμιδική πυκνότητα  
1,5Kcal/ml. Εμπλουτισμένο με 
ιχθυέλαια ΕPA ΚΑΙ DHA καθώς 
και MCT λιπαρά. Με πρωτεΐνες 
>16% υδατάνθρακες >49% και 
λίπη >33%. Να είναι ελεύθερο, 
γλουτένης και λακτόζης καθώς 
και φυτικών ινών. Να είναι 
εμπλουτισμένο με όλες τις 
βασικές βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για 
ασθενείς με υψηλές θερμιδικές 
ανάγκες. Συσκευασία των 500ml.

4 210601500034035

Πλήρες
διάλυμα
εντερικής

σίτισης μέσω
καθετήρα ή

στομίας
ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα
1Kcal/ml.

Πλήρες διάλυμα εντερικής 
σίτισης μέσω καθετήρα ή 
στομίας ισοθερμιδικό με 
θερμιδική πυκνότητα 1Kcal/ml. 
Εμπλουτισμένο με ιχθυέλαια 
ΕPA ΚΑΙ DHA καθώς και MCT 
λιπαρά. Με πρωτεΐνες >16% 
υδατάνθρακες >49% και λίπη 
>33%. Να είναι ελεύθερο, 
γλουτένης και λακτόζης καθώς 
και φυτικών ινών. Να είναι 
εμπλουτισμένο με όλες τις 
βασικές βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Συσκευασία των 
500ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,6 520,00 0,16 2,76 551,2 ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
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5 210601500034033

Πλήρες
διάλυμα
εντερικής

σίτισης μέσω
καθετήρα ή

στομίας
ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα
1,5Kcal/ml και

υψηλής
περιεκτικότητα
ς σε πρωτεΐνες
>27% (100g/L)
με αμινοξέα

διακλαδισμένης
αλύσου (>20%
της πρωτεΐνης)

για μυϊκό
αναβολισμό.

Πλήρες διάλυμα εντερικής
σίτισης μέσω καθετήρα ή
στομίας υπερθερμιδικό με

θερμιδική πυκνότητα 1,5Kcal/ml
και υψηλής περιεκτικότητας σε

πρωτεΐνες >27% (100g/L) με
αμινοξέα διακλαδισμένης

αλύσου (>20% της πρωτεΐνης)
για μυϊκό αναβολισμό. Να είναι

εμπλουτισμένο με ιχθυέλαια
ΕPA ΚΑΙ DHA καθώς και MCT

λιπαρά. Να είναι εμπλουτισμένο
με όλες τις βασικές βιταμίνες,

μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
Κατάλληλο για διαχείριση

δυσθρεμίας και διατροφικών
αναγκών βαρέως πασχόντων

ασθενών. Συσκευασία των
500ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 150 29 4350,00 1,74 30,74 4611 10.2.4

6 210601500034019

Πλήρες
διάλυμα

αποκλειστικής
διατροφής

μέσω καθετήρα
ή στομίας για
ασθενείς με

χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια

που δεν
υποβάλλονται

σε
αιμοκάθαρση

Πλήρες διάλυμα αποκλειστικής
διατροφής μέσω καθετήρα ή

στομίας για ασθενείς με χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια που δεν

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
με χαμηλή περιεκτικότητα σε

φώσφορο και κάλιο. Συσκευασία
των 200ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 900 2,4 2160,00 0,14 2,54 2289,6 ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

7 210601500034045

Πλήρες
διάλυμα

αποκλειστικής
διατροφής

μέσω καθετήρα

Πλήρες διάλυμα εντερικής
διατροφής μέσω καθετήρα ή

στομίας για ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια που υποβάλλονται

σε αιμοκάθαρση. Υπερθερμιδικά

ΤΕΜΑΧΙΑ 700 4,3 3010,00 0,26 4,56 3190,6
ΔΕΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
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ή στομίας για
ασθενείς με

χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια

που
υποβάλλονται

σε
αιμοκάθαρση

με θερμιδική πυκνότητα
1,5Kcal/ml, υπερπρωτεϊνικά

>17% και χαμηλής
περιεκτικότητας σε

υδατάνθρακες  C35V και σε
ηλεκτρολύτες (φώσφορο και

κάλιο). Συσκευασία των 500ml.

8 210601500034005

Πλήρες
πολυμερές

διάλυμα
εντερικής

σίτισης μέσω
καθετηρά ή

στομίας
ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα
1Kcal/ml, για
ασθενείς με
σακχαρώδη

διαβήτη.

Πλήρες πολυμερές διάλυμα 
εντερικής σίτισης μέσω 
καθετήρα ή στομίας 
ισοθερμιδικό με θερμιδική 
πυκνότητα 1Kcal/ml, για 
ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη. Να είναι 
υπερπρωτεϊνικό με χαμηλό 
ποσοστό υδατανθράκων >35% 
(χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη) με 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και 
σε φυτικές ίνες >20g/L (FOS 
6,7g/L). Να είναι εμπλουτισμένο 
με ιχθυέλαια  ΕPA ΚΑΙ DHA 
καθώς και με όλες τις βασικές 
βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία.  Συσκευασία των 
500ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 900 2,53 2277,00 0,15 2,68 2413,62 10.2.54

9 210601500034029

Πλήρες
πολυμερές

διάλυμα
εντερικής

σίτισης μέσω
καθετήρα ή

στομίας
ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα
>1,3kcc/ml για

Πλήρες πολυμερές διάλυμα
εντερικής σίτισης μέσω

καθετήρα ή στομίας
υπερθερμιδικό με θερμιδική
πυκνότητα >1,3 CAL/ml για

ηπατοπαθείς. Να είναι
εμπλουτισμένα με αμινοξέα

διακλαδισμένης αλύσου bcaa
και χαμηλής περιεκτικότητας σε

πρωτεΐνη - <12%. Να είναι
εμπλουτισμένο με όλες τις

ΤΕΜΑΧΙΑ 300 16,8 5040,00 1,01 17,81 5342,4 10.2.67
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ηπατοπαθείς.
βασικές βιταμίνες, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία. Συσκευασία των

500ml.

10 210601500034017

Πόσιμο
συμπλήρωμα

διατροφής
υπερθερμιδικό.

Πόσιμο συμπλήρωμα διατροφής
υπερθερμιδικό με θερμιδική
πυκνότητα >1,5Kcal/ml και

υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης -
>16%. Να διατίθεται σε γεύση

βανίλια. Συσκευασία των 200ml.

ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,99 1194,00 0,12 2,11 1265,64 10.2.20

Σύνολο 20.876,00 22.128,56
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Δευτέρα 30-01-2023, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε  κλειστό  φάκελο  εξωτερικά  θα  αναγράφεται:
Ο  τίτλος:  φάκελος  προσφοράς  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια
«ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV: 33692210-2.

 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2023-03/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρείας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής     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) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο εφόσον είναι
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται  σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά  περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  ότι  έχουν  εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του  φορέα,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση),
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

ε) 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  έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

στ) 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. Οικονομικοτεχνική προσφορά
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α
/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΦΠΑ
6%

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΤΙΜΩΝ

1
2106015000340

43

Πλήρες πολυμερές
ισοθερμικό διάλυμα

με θερμιδική
πυκνότητα 1Kcal/ml

130

2 2106015000340
44

Πλήρες πολυμερές
ισοθερμικό διάλυμα

με θερμιδική
πυκνότητα 1,5Kcal/ml

130

3 2106015000340
03

Πλήρες διαλύμα
εντερικής σίτισης
μέσω καθετήρα ή

στομίας
υπερθερμιδικό με

θερμιδική πυκνότητα
1,5Kcal/ml.

300

4 2106015000340
35

Πλήρες διαλύμα
εντερικής σίτισης
μέσω καθετήρα ή

στομίας ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα 1Kcal/ml.

200

5 2106015000340
33

Πλήρες διαλύμα
εντερικής σίτισης
μέσω καθετήρα ή

στομίας ισοθερμιδικό
με θερμιδική

πυκνότητα 1,5Kcal/ml
και υψηλής

περιεκτικότητας σε
πρωτεϊνες >27%

(100g/L) με αμινοξέα
διακλαδισμένης

αλύσου (>20% της
πρωτεϊνης) για μυϊκό

αναβολισμό.

150

6 2106015000340
19

Πλήρες διαλύμα
αποκλειστικής

διατροφής μέσω
καθετήρα ή στομίας

για ασθενείς με χρόνια
νεφρική ανερπάκεια

που δεν υποβάλλονται
σε αιμοκάθαρση

900
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7 2106015000340
45

Πλήρες διαλύμα
αποκλειστικής

διατροφής μέσω
καθετήρα ή στομίας

για ασθενείς με χρόνια
νεφρική ανερπάκεια

που  υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση

700

8
2106015000340

05

Πλήρες πολυμερές
διάλυμα εντερικής

σίτισης μέσω
καθετηρά ή στομίας

ισοθερμιδικό με
θερμιδική πυκνότητα

1Kcal/ml, για ασθενείς
με σακχαρώδη

διαβήτη.

900

9
2106015000340

29

Πλήρες πολυμερές
διάλυμα εντερικής

σίτισης μέσω
καθετηρά ή στομίας

ισοθερμιδικό με
θερμιδική πυκνότητα

>1,3kcc/ml για
ηπατοπαθείς.

300

1
0

2106015000340
17

Πόσιμο συμπλήρωμα
διατροφής

υπερθερμιδικό.
600

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.

Επίσης  θα  συμπληρώνεται  και  ο  κωδικός  και  η  τιμή  Παρατηρητηρίου  του  προσφερόμενου  υλικού,
εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου
απορρίπτεται. 

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 της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 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 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο
γνωμοδοτεί  για  τον  ανάδοχο,  το  οποίο  επικυρώνεται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  της
Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
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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.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας
ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας
της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το
οποίο  αποφαίνεται  αμετακλήτως  χωρίς  να  επιτρέπεται  η  προηγούμενη  άσκηση  άλλης  ειδικής  ή
ενδικοφανούς  διοικητικής  προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε
τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  σύμβασης  από  τους
υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  μονομερές  δικαίωμα  3μηνης  παράτασης  σε  περίπτωση  μη  εξάντλησης  των
συμβατικών αποθεμάτων εντός του διαστήματος της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από  την  υπογραφή  της  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

Ο  ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά του
μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή θα
γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίνονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την διαβίβαση
της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο. 

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για
κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Κατά
τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  από  την  επιτροπή  ο  απαιτούμενος  έλεγχος  και  εφόσον
καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της  σύμβασης,  συντάσσει  και  υπογράφει  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών
ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος 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.
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 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)  http://www.agpavlos.gr./
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται  για τυχόν
αλλαγές.
 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 την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας http://   www.agpavlos.gr  .   

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                          ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ
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