ΑΔΑ: 65ΦΑ4690Β9-ΙΦΠ

21PROC008550718 2021-04-29
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.04.29 09:40:26
EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Σμήμα:
Πξνκεζεηψλ
Σασ.Γ/νζη: 25εο Ματνπ 152
Πληποθ. : Βαιαζίδνπ Α.
Σηλέθωνο: 25533-50329
Email:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ 29-04-2021
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 3385

Ππορ:

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ καηάθεζηρ πποζθοπάρ για ηην
εηήζια ππομήθεια ηος Γενικού Νοζοκομείος Γιδςμοηείσος με αναλώζιμα είδη
μαγειπείων (CPV 39830000-9) ζςνολικήρ ενδεικηικήρ δαπάνηρ 12.450,59€ με ΦΠΑ,
με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή».
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 2203/22-03-2021 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηή, ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηά κε αλαιψζηκα είδε καγεηξείσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 12.450,59€ κε ΦΠΑ.
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Αλζεθηηθά γηα χξήζε
κε όια ηα είδε
θαγεηνύ, ηδαληθά γηα
δεζηά θαγεηά όπωο
ζνύπα θαη ξνθήκαηα
(ηζάη,θαθέο).
Αληνχή ζηε
ζεξκόηεηα γηα όιεο ηηο
εθαξκνγέο ηξνθίκωλ.
Κνκψόο ζχεδηαζκόο
θαη άψνγν θηλίξηζκα
γηα απαιή αθή θαη
εμαηξεηηθή αίζζεζε
ζην ζηόκα.
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ΚΤΠΔΛΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ
ΜΔΓΑΛΑ 503/50 (ΠΑΚΔΣΟ
50 ΣΔΜΑΥΗΧΝ)

28153

ΚΔΤΟ ΜΑΤΡΟ 750ML
Μ.Υ. ME ΑΠΟΠΧΝΔΝΟ
ΚΑΠΑΚΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ
ΘΔΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΗ
ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

28278

ΚΔΤΟ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ
ΕΔΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ
ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΟΤΠΔ
Δ ΥΖΜΑ BOWL (-10OC
+80OC), 500 ML

ΚΔΤΟ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΕΔΣΟ
ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ
ΦΟΤΡΝΟ
ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ
ΟΤΠΔ Δ ΥΖΜΑ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜ
Ο (-10oC +80oC), 750
ml, κε καύξε ή
δηαθαλή βάζε θαη κε
δηαθαλή θαπάθη ( Μ 22
* ΤΦΟ 14,5 ΒΑΘΟ
3,5) (ΠΑΚΔΣΟ
50ΣΔΜΑΥΗΧΝ)
ΚΔΤΟ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΕΔΣΟ
ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ
ΦΟΤΡΝΟ
ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ
ΟΤΠΔ Δ ΥΖΜΑ
ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ
ΜΑΤΡΖ ΒΑΖθαη κε
δηαθαλή θαπάθη
(ΠΑΚΔΣΟ
50ΣΔΜΑΥΗΧΝ)

ΠΑΚ
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1,35

2.430,00

3.013,20
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260

9,99

2.597,40

3.220,78
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Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο.
Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζην πξφγξακκα δηαχγεηα
www.et.diavgeia.gov.gr θαζψο θαη ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. www.eprocurement.gov.gr.
Οι ενδιαθεπόμενοι παπακαλούμε να καηαθέζεηε ηην πποζθοπά ζαρ έωρ ηιρ 11
Μαΐος 2021 ημέπα Σπίηη και ώπα 14:00μμ. ζηο Γπαθείο Ππομηθειών, αθού
πποηγοςμένωρ ππωηοκολληθεί από ηην Γπαμμαηεία.
Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών από ηην απμόδια επιηποπή θα γίνει ζηιρ 12
Μαΐος 2021 ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00π.μ. ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος
Νοζοκομείος. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ε επηηξνπή ζα πξνβεί ηελ ίδηα εκέξα θαη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο
θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.
Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα
ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ
Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, κε αλαιψζηκα είδε γηα ηα καγεηξεία, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο
πξφζθιεζεο.
Οι πποζθοπέρ θα αποζηέλλονηαι ζηην διεύθςνζη:
Γενικό Νοζοκομείο Γιδςμοηείσος
25ηρ Μαΐος 152, Σ.Κ. 68300 Γιδςμόηεισο
Γπαθείο Ππομηθειών
ηηλέθωνο 25533-50329.
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Μέζα ζηοv κςπίωρ θάκελο ηηρ ππoζθoπάρ ζαρ θα ππέπει να ςποβάλλεηε ηα
εξήρ:
Α. Κλειζηόρ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνλ νπνίν
ζα εζσθιείνληαη ηα παξαθάησ:
Σν Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ (ΣΔΤΓ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη
εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη
ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.didhosp.gr (πξνκήζεηεο - πξνθεξχμεηο). Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986. Σο ΣΔΤΓ καηαηίθεηαι με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά
πεπίπηωζη εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ
Ν.4412/2016 ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/2017.
Σν TEΤΓ αθνξά :
- ηνπο δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ,ΔΠΔ, ΙΚΔ
-ην Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ηα
λνκηθά πξφζσπα είλαη Α.Δ.
- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
Δπιζημαίνεηαι όηι :
1.Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016
(Ά147), ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο.
2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα
δειψλεηαη φηη:
 φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα
θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
 φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ηθαλνπνηνχλ ηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο
αζθαιείαο

φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα
πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.

φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ
πιηθψλ, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά
ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο , θαζψο θαη φηη
αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεηε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα
επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
θαη ρεηξηζκνχ ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

φηη εγγπάζηε φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαζέηεηε επαξθή πνζφηεηα
πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ
Γηδπκνηείρνπ, γηα ηα νπνίν πξννξίδνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.

φηη εγγπάζηε ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο.
 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016.
 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
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πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017.

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο

Η μη καηάθεζη ηων ανωηέπω δικαιολογηηικών ζςνιζηά ηoν αποκλειζμό ηος
ζςμμεηέσονηα από ηον διαγωνιζμό.
Β. Κλειζηόρ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηον οποίο θα
εζωκλείεηαι:
Β1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ
ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηε:
 φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα
θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
 φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα
ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
 φηη ν πξνκεζεπηήο θη ν θαηαζθεπαζηήο (εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο) ηνπ
πξντφληνο δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001:2000, ΔΝ ISO
13485:2007 (ή φπνην ηζνδχλακν πξφηππν αθνξά ηελ πξνθεξπζζφκελε πξνκήζεηα)
 φηη κπνξείηε λα ιάβεηε φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα
πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
 φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ηθαλνπνηνχλ ηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο
αζθαιείαο θαη έρνπλ άδεηα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.
 φηη ηα πξντφληα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO 9000:14001 φηη είλαη θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ.
 φηη εθφζνλ είζηε ε κεηνδφηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ζα
απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη
μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
Β2. Δπίζεο ν θάθεινο ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ είδνπο πνπ είλαη
ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ (ρψξα πξνέιεπζεο, θσδηθφο είδνπο εηαηξείαο, δηαζηάζεηο,
θ.ι.π.).
Β3.Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνζφηεηα ή κέγεζνο απνιχησο επαξθή .
Σα δείγκαηα ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη ζην θάθειν κε ηα ηερληθά
ζηνηρεία.
Σα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη κέζα ζε εληαίν θάθειν ή θηβψηην κε ηελ έλδεημε
ΓΔΙΓΜΑΣΑ θαη ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Θα πξέπεη λα
θαηαηεζεί ένα δείγμα από ηο κάθε είδορ, εθηφο θη αλ ε θχζε ή ε αμία ηνπ δελ ην
επηηξέπεη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνζθέξσλ ζα θαηαζέηεη prospectus θαη ζα ην
αηηηνινγεί γξαπηψο θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα επηδείμεη ην
είδνο.
ε θάζε δείγκα ή Prospectus ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ηα εμήο :
1) To φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή
2) O θσδ. αξηζ. ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηεο δηαθήξπμεο.
Η αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο
θαη δελ θαηαβάιιεηαη.
Β5. Δθόζον καηαθέζεηε πποζθοπά για πλαζηικά πποϊόνηα (Α/Α
3,4,9,10,11,12,13,14 και 15) η πποζθοπά ζαρ θα ππέπει να ζςνοδεύεηε με
δήλωζη ζςμμόπθωζηρ βάζει ηος Κανονιζμού Άπθπος 5 π. 2 ηος
Ν.4736/2020
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη
νηθνλνκηθά
ζηνηρεία.
Σπρφλ
εκθάληζε
νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
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Γ. Υωπιζηόρ ζθπαγιζμένορ θάκελορ με ηην ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε
νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε. Η ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ
ειεχζεξσλ ζην Ννζνθνκείν. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε.
ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία. Η ηηκή κε θξαηήζεηο, θαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Τπνγξακκίδνπκε φηη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζαο, δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο
αλαξηεκέλεο ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ (www.epromy.gr).
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
Οη πξoζθoξέο δεv πξέπεη vα έρoπv μέζκαηα, ζβπζίκαηα, πξoζζήθεο, δηoξζψζεηο. Δάv
ππάξρεη ζηεv πξoζθoξά oπoηαδήπoηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη vα είvαη θαζαξoγξακκέvε θαη
κovoγξακκέvε απφ ηov πξoζθέξovηα. Η πξoζθoξά απoξξίπηεηαη φηαv ππάξρoπv ζε απηή
δηoξζψζεηο oη oπoίεο ηεv θαζηζηoχv αζαθή θαηά ηεv θξίζε ηεο επηηξoπήο αμηoιφγεζεο ηoπ
δηαγσvηζκoχ. Μεηά ηεv θαηάζεζε ηεο πξoζθoξάο δεv γίvεηαη απoδεθηή, αιιά απoξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίvηζε ή απφθξoπζε φξoπ ηεο πξφζθιεζεο. Γηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη
απo ηoπο πξoζθέξovηεο oπoηεδήπoηε κεηά ηε ιήμε ηoπ ρξφvoπ θαηάζεζεο ησv πξoζθoξψv
ηoπο δεv γίvovηαη δεθηέο θαη απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηvίζεηο δίvovηαη κφvo φηαv
δεηoχvηαη απo ζπιιoγηθφ φξγαvo,είηε εvψπηov ηoπ, είηε χζηεξα απo έγγξαθo ηεο ππεξεζίαο,
κεηά απo ζρεηηθή γvσκoδφηεζε ηoπ ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ.
Απo ηηο δηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη ιακβάvovηαη ππφςε κφvo εθείvεο πoπ αvαθέξovηαη ζηα
ζεκεία πoπ δεηήζεθαv.
Αληηπξνζθνξέο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
H θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεv ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ αθνχ ειεγρζεί:
 ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
 ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο
δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ
 ε ηηκή ηνπ είδνπο ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ
Η θαηαθχξσζε ηoπ δηαγσvηζκoχ ζα γίvεη απφ ηo Ννζνθνκείν θαη ζα αvαθoηvσζεί
εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή.
Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηνπ θαηά ηελ
ειεχζεξε θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γη' απηφ, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο
πξνζθνξέο. Σν Ννζνθνκείν επίζεο δηθαηνχηαη λα αθπξψλεη κέξνο ή νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ,
ή λα ηνλ αλαβάιιεη, είηε ηέινο λα ππαλαρσξεί απ' απηφλ.
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ηζρχεη γηα έλα (1)
έηνο. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή, εθφζνλ θξηζεί
αλαγθαίν ιφγσ κε νινθιήξσζεο δηαγσληζκνχ απφ ην Ννζνθνκείν ή άιιν θνξέα δηελέξγεηαο
λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε επί ηξείο (3) αθφκε κήλεο, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ
πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Παξάηαζε πέξα ησλ
ηξηψλ κελψλ πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Η παξάηαζε ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο
ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο, κεηά φκσο απφ πξνεγνχκελε έγθαηξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή,
ρσξίο απνδεκίσζή ηνπ, εθφζνλ γηα ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ πξνγξακκαηηζηεί θαη πινπνηεζεί
αληίζηνηρε ελνπνηεκέλε πξνκήζεηα απφ ηελ 4ε Γ.Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ή άιιε Κεληξηθή
Τπεξεζία (Δ.Π.Τ. Τπνπξγείνπ Τγείαο θ.α. ) , θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν. 3580/2007,
Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άιινπ ζρεηηθνχ λνκνζεηήκαηνο πνπ ηπρφλ ηεζεί ζε ηζρχ, ε νπνία
ζα αθνξά θαη ην Ννζνθνκείν.
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ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Τ.Πε ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη ηα
ζρεηηθά είδε ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην
ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα
απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη
ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
Ο έιεγρνο ηεο θαζαξφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, πεξηνδηθά
δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ΔΟΦ, θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Σα
δείγκαηα θαη ηα έμνδα ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ
αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζηελ απνζήθε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία. Η εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζα
γίλεηαη ην πνιχ ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ
(ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ παξαιαβή, γέκηζε θαη επηζηξνθή).
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν ηερληθφ
ηκήκα, ην νπνίν παξέρεη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή εμππεξέηεζε.
Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο
απηήο ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη’ εμαίξεζε ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε,
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο,
κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ
Διιάδα.
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή
ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ
πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε
έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο:
1
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη
θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζεο
(άξζξν 4ν ηνπ Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη).
2
Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο.
3
Τπέξ ηνπ Γεκνζίνπ επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,02% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο
αμίαο εθηφο θπα, ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν
πνζφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ (άξζξν 36ν ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη)
4
Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη θξάηεζε
0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν
350 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη)

0,07%

2%
0,02%

0,06%

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ
κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα,
απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο.
H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ.
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ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα πξφζθιεζε ηζρχoπv oη πεξί πξoκεζεηψv ηoπ
Γεκoζίoπ Νφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά.
Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ
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