
    

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  23-03-2021
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    2238
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα:        Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαϊου 152 
Πληροφ. : Βαλασίδου Α.
Τηλέφωνο: 25533-50329  
Email:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   κατάθεσης προσφοράς για  την
ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμα
είδη  μαγειρείων  (CPV 39830000-9)  συνολικής  ενδεικτικής  δαπάνης
13.634,61€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή».

      Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 2203/22-03-2021 απόφασης του
Διοικητή, θα προβεί στην προμήθειά με αναλώσιμα είδη μαγειρείων, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα, για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.634,61€  με ΦΠΑ.
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1 2229 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ KG 10 9,67

2 2287 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (50 ΜΕΤΡΩΝ) TEM 20 53,07

4 2315
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΚΙΛΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
KG 50 158,72

5 2313
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
KG 50 158,72

6 2264 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΣΕ ΦΟΥΣΚΕΣ TEM 300 44,27

7 2274
ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ
KG 15 87,23

8 2244
ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ(OLYMPUS 1100)

Λ 300 286,44

9 2241
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Λ 700 329,84

10 2289 ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ TEM 100 79,36

11 2271
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΦΙΜΠΕΡ

13Χ7
TEM 400 44,64

12 2266
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΙΚΡΑ 501/50 (ΠΑΚΕΤΟ 50

ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
ΠΑΚ 400 178,56

13 2268
ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 240
ΓΡΑΜ

ΠΑΚ 1000 1.016,80

14 2317 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
Ανθεκτικά για χρήση με όλα τα είδη
φαγητού, ιδανικά για ζεστά φαγητά

όπως σούπα και ροφήματα
(τσάι,καφές).

 Αντοχή στη θερμότητα για όλες τις
εφαρμογές τροφίμων.

Κομψός σχεδιασμός και άψογο
φινίρισμα για απαλή αφή και

εξαιρετική αίσθηση στο στόμα.

ΠΑΚ 30000 483,60
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15 25658 ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
Ανθεκτικά για χρήση με όλα τα είδη
φαγητού, ιδανικά για ζεστά φαγητά

όπως σούπα και ροφήματα
(τσάι,καφές).

 Αντοχή στη θερμότητα για όλες τις
εφαρμογές τροφίμων.

Κομψός σχεδιασμός και άψογο
φινίρισμα για απαλή αφή και

εξαιρετική αίσθηση στο στόμα.

ΠΑΚ 30000 331,08

16 2267
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΑ 503/50 (ΠΑΚΕΤΟ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΠΑΚ 1800 825,84

17 2254
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

500ΤΕΜ
ΠΑΚ 300 476,16

18 28153

ΣΚΕΥΟΣ ΜΑΥΡΟ 750ML Μ.Χ. ME
ΑΠΟΣΠΩΝΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΕΥΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ (-10oC
+80oC), 750 ml, με μαύρη ή

διαφανή βάση και με διαφανή
καπάκι ( Μ 22 * ΥΨΟΣ 14,5

ΒΑΘΟΣ 3,5) (ΠΑΚΕΤΟ
50ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΠΑΚ 260 1.934,40

19 28154
ΣΚΕΥΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 500ML
(ΚΑΣΕΤΙΝΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

"Σκεύος με ενσωματωμένο καπάκι.
Διάφανου χρώματος. (ΠΑΚΕΤΟ

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
    Μιας χρήσης. Χωρητικότητας

500cc.
    Κατάλληλο για την μεταφορά

κρύων τροφίμων όπως οι σαλάτες,
χρησιμοποιείται επίσης και για

συσκευασία ελιών, ξηρών καρπών,
ταραμοσαλάτας κ.λπ.

ΠΑΚ 330 2.864,40

20 2255
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΚΙΛΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ

Σακούλα κραφτ καφέ διάστασης
( ΜχΠχΥ ) 180x60x300 mm χωρίς
παράθυρο - 100 τμχ/Συσκευασία,

για τρόφιμα. Οι διαστάσεις του
προϊόντος μπορεί να

διαφοροποιούνται από 5-10 mm.

ΚΙΛ 50 403,00

21 28247

ΣΚΕΥΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ,
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 500ML ΜΕ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΑΠΑΚΙ.

Μπολ φαγητού στρογγυλό, μαύρο
χρώμα 500ml με αποσπώμενο

διαφανές καπάκι. (ΠΑΚΕΤΟ
50ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Να μπορεί να αποθηκεύονται και
να μεταφέρονται κρύα ή ζεστά

τρόφιμα καθώς θα διαθέτει καπάκι
με ειδική οπή ώστε να αποφεύγεται

η υγρασία του φαγητού.

ΠΑΚ 360 3.124,80

22 28278

ΣΚΕΥΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ BOWL (-
10OC +80OC), 500 ML

ΣΚΕΥΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΗκαι
με διαφανή καπάκι  (ΠΑΚΕΤΟ

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΠΑΚ 100 744,00

13.634,61

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Η  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  θα  δημοσιευθεί  στο  πρόγραμμα  διαύγεια
www  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. www  .  eprocurement  .  gov  .  gr.      
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        Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 05
Απριλίου  2021  ημέρα  Δευτέρα    και  ώρα  14:00μμ. στο  Γραφείο
Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  

    Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 06
Απριλίου   2021    ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00π.μ. στο  Γραφείο  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου. Μετά την  ολοκλήρωση της  αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών η επιτροπή θα προβεί την ίδια ημέρα και στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών.
      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

   Η προσφορά σας πρέπει  να κατατεθεί  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει  τα
στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια του
Γ.Ν.  Διδυμοτείχου,  με  αναλώσιμα  είδη  για  τα  μαγειρεία,  καθώς  και  τον  αριθμό  της
πρόσκλησης.

       Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην διεύθυνση:
                  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

25ης Μαΐου 152,  Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο 
Γραφείο Προμηθειών  
τηλέφωνο 25533-50329. 

       Μέσα στοv κυρίως φάκελο της πρoσφoράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα
εξής:
Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο
θα εσωκλείονται τα παρακάτω:       
   
Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο  από  τον
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και 
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-
hosp.gr (προμήθειες - προκηρύξεις). Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του 
Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.

 Το TEΥΔ αφορά :

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ

-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα 
νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016
(Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει,  υπογεγραμμένη  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  του  Ν.  4412/2016,  στην  οποία  να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να
δηλώνεται ότι: 

 ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα
κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.

  ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς
ασφαλείας 

  ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την

3

http://www.did-hosp.gr/
http://www.did-hosp.gr/
ΑΔΑ: ΨΖΜΙ4690Β9-Χ0Λ





αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια
των  χρηστών  ή  ενδεχομένως  και  άλλων  προσώπων,  καθώς  και  την  ασφάλεια
πραγμάτων και εξοπλισμού.

  ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των
υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά
την  ανταπόκρισή  τους  στις  τεχνικές  απαιτήσεις  της  πρόσκλησης  ,  καθώς  και  ότι
αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο,  ο οποίος  θα
επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας
και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

  ότι  εγγυάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα
υλικών,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου, για τα οποίο προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.

  ότι  εγγυάστε την άμεση παράδοση  των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  περ.  γ  του   άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.

Η  μη  κατάθεση  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  τoν  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

Β. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα
εσωκλείεται:
Β1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνετε:
 ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα

κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
 ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE και είναι κατάλληλα και ασφαλή για

τη χρήση για την οποία προορίζονται.
 ότι  ο προμηθευτής  κι  ο  κατασκευαστής  (εφόσον  είναι  διαφορετικές  εταιρείες)  του

προϊόντος  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  ανεξάρτητο  διαπιστευμένο  φορέα  για  τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO
13485:2007 (ή όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια) 

 ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια
των  χρηστών  ή  ενδεχομένως  και  άλλων  προσώπων,  καθώς  και  την  ασφάλεια
πραγμάτων και εξοπλισμού.

 ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς
ασφαλείας και  έχουν άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 

 ότι  τα  προϊόντα  διαθέτουν πιστοποιητικό  ISO 9000:14001 ότι  είναι  φιλικά  προς  το
περιβάλλον. 

 ότι  εφόσον  είστε   η  μειοδότρια  εταιρεία  αναλαμβάνετε  την  υποχρέωση  για  την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία θα
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα, σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την υπηρεσία.

  Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

Β2. Επίσης ο φάκελος θα περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς του είδους που είναι
η  αναλυτική  περιγραφή   του  (χώρα  προέλευσης,  κωδικός  είδους  εταιρείας,  διαστάσεις,
κ.λ.π.).
Β3.Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα
οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή .

Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  με  την
προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά
στοιχεία.
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Τα  δείγματα  θα  αποστέλλονται  μέσα  σε  ενιαίο  φάκελο  ή  κιβώτιο  με  την  ένδειξη
ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. Θα πρέπει να
κατατεθεί ένα δείγμα από το κάθε είδος, εκτός κι αν η φύση ή η αξία του δεν το
επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει  prospectus και θα το
αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το
είδος. 
Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : 
   1)  To όνομα του προμηθευτή  

2) O κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της διακήρυξης.
Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές
και δεν καταβάλλεται.

Β5.  Εφόσον  καταθέσετε  προσφορά  για  πλαστικά  προϊόντα  (Α/Α
4,5,12,13,14,15,16,18,19,20,21  και  22)  η  προσφορά  σας  θα  πρέπει  να
συνοδεύετε με δήλωση συμμόρφωσης βάσει του Κανονισμού Άρθρου 5 π. 2
του Ν.4736/2020

   Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

 
Γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία  πρέπει  να  είναι  διαμορφωμένη  σύμφωνα  με  όσα  ζητούνται  από  την  παρούσα
πρόσκληση.  Η τιμή πρέπει  να δίνεται  σε ευρώ (€),  για παράδοση των εμπορευμάτων
ελεύθερων στο Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

      Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.

 Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από
την Υπηρεσία.  Η τιμή με κρατήσεις,  και  χωρίς  Φ.Π.Α.,  θα λαμβάνεται  υπόψη για την
σύγκριση των προσφορών. 

 Υπογραμμίζουμε  ότι  οι  προσφερόμενες  τιμές  σας,  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνούν  τις
αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών (  www  .  epromy  .  gr  ).

       Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους
συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
       Οι πρoσφoρές δεv πρέπει  vα έχoυv ξέσματα, σβυσίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv
υπάρχει  στηv πρoσφoρά  oπoιαδήπoτε διόρθωση,  αυτή πρέπει  vα είvαι  καθαρoγραμμέvη και
μovoγραμμέvη  από  τov πρoσφέρovτα.  Η πρoσφoρά απoρρίπτεται  όταv υπάρχoυv σε  αυτή
διoρθώσεις  oι  oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ
διαγωvισμoύ.    Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίvιση ή απόκρoυση όρoυ της πρόσκλησης.  Διευκριvίσεις πoυ δίvovται
απo τoυς πρoσφέρovτες  oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv
τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv
ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo,είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας,
μετά απo σχετική γvωμoδότηση τoυ συλλoγικoύ oργάvoυ.
       Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα
σημεία πoυ ζητήθηκαv.
        Αντιπροσφορές καθώς και   εναλλακτικές προσφορές   δεν γίνονται δεκτές.
        H κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ αφού ελεγχθεί:

 η  συμφωνία  της  προσφοράς  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
διακήρυξης.

 η   προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό 

 η τιμή του είδους στο παρατηρητήριο τιμών 

5

ΑΔΑ: ΨΖΜΙ4690Β9-Χ0Λ





             Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει από τo  Νοσοκομείο και θα αvακoιvωθεί
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή.

Το  Νοσοκομείο  δικαιούται  στη  βάση  του  έννομου  συμφέροντός  του  κατά  την
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις
προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό,
ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί  και οι προσφερόμενες τιμές θα  ισχύει  για ένα (1)
έτος.   Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητή, εφόσον κριθεί
αναγκαίο λόγω μη ολοκλήρωσης διαγωνισμού από το Νοσοκομείο ή άλλο φορέα διενέργειας
να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί τρείς (3) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του
που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Παράταση πέρα των
τριών μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η  παράταση  ισχύος  της
σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως
τους δώδεκα (12) μήνες.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν
από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή,
χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί
αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική
Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας κ.α. ) , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007,
Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία
θα αφορά και το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο  Υγείας  ή  Υ.Πε  ή  άλλος  φορέας  χορηγήσει   τα
σχετικά είδη στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και
του συνόλου αυτών.  

Ο έλεγχος της καθαρότητας και καταλληλότητας  των ιατρικών αερίων, περιοδικά
διενεργείται με ευθύνη του Νοσοκομείου, με δείγματα που αποστέλλονται στον ΕΟΦ, κατόπιν
συνεννοήσεως  με  τα  εργαστήρια  του  ΕΟΦ  για  την  διενέργεια  των  ελέγχων  αυτών.  Τα
δείγματα και τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.     

Ο  προμηθευτής  που  θα  αναδειχθεί  υποχρεούται  να  παραδίδει  τις  ποσότητες  των
αερίων εντός σιδηροφιαλών στην αποθήκη της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου  κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα
γίνεται  το  πολύ  σε  5  εργάσιμες  ημέρες  για  τις  φιάλες  ιδιοκτησίας  του  Νοσοκομείου
(συνολικός χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή).

Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό
τμήμα, το οποίο παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση.

Ο Προμηθευτής δεν  δικαιούται  να μεταβιβάσει  ή εκχωρήσει  τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής  ή  τις  εξ  αυτής  πηγάζουσες  υποχρεώσεις  του  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση,
τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος,
με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή
των  ειδών,  όπως  αυτά  θα  προσδιορίζονται  αναλυτικά  στην  τεχνική  και  οικονομική  του
προσφορά.   Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα της ελεγ-
κτικής διαδικασίας  β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προ-
μηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1 Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  επιβάλλεται

κράτηση  0,07%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ
φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης
(άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

0,07%

2 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2%
3 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της

αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
0,02%
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ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

4 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται  κράτηση
0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας  κάθε  πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

0,06%

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
     Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,
αποδείξεις,  πιστοποιητικά  κ.λπ.)  που  αφορούν  στην  εξόφληση των φόρων,  ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές Διατάξεις. 

H δαπάνη  για  την  προμήθεια της δημοπρατούμενης  προμήθειας  θα  καλυφθεί  από  τον
προϋπολογισμό  του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.   

 Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα πρόσκληση ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv τoυ
Δημoσίoυ Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.
       

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΤΟΥΔΗΣ
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