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Σελίδα 1

Σν Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υένπ, Ϋρνληαο ππφςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο
ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄
134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Tνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Ά 107/09.05.2013) Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζίαο ηεο Οδεγίαο 2011/7/ΕΕ, αναφορικά
με τον νόμιμο τόκο υπερημερίασ και των προθεςμιών πληρωμήσ.
6. Σνπ Ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ74/Α/26-03-2014 «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα».
7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ145/Α/11-07-2014) άξζξν47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο
δαπαλψλ».
8. Σνπ ΠΓ 80/2016 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ΣΔΤΥΟ. Α' ) θαη ηνπ
Ν.4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄.
9. Σνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.

10. Σνπ Ν.4472/2017(ΦΔΚ Α΄74/19.05.2017) ΜΔΡΟ Γ «Ίδξπζε ηεο Δ.ΚΑ.Π.Τ.» θαη άξζξν
«Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν4412/2016».
11. Toπ Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν107 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016
(ΦΔΚ Α΄171/13.11.2017).
12. Σνπ Ν.4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ
Τγείαο (Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4α “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).
13. Σνπ Ν.4605/2019(ΦΔΚ Α΄52/1.4.2019) « Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
ΔΔ 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιηνπ…»άξζ.43 «Σξνπνπνίεζε
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016(Α΄147) θαη άξζξ.44 « Σξνπνπνίεζε θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.».
14.

Σνπ Ν.4782/2021(ΦΔΚ Α΄36/09.03.2021) «Εκζςγσπο/νιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος
πςθμιζηικού πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ
άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία».

Β. Τις αποθάζεις:
1.

Σελ ππ’ αξηζ. 22/1-7-202 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν
ηξνπνπνηεκέλνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.

2.

Σελ ππ’ αξηζ.17/31-5-2021(ΑΓΑ: 6Ν1Γ469073-ΚΧΖ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα
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«Βηνδηαζπψκελσλ Δηδψλ Δζηίαζεο » γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη
ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.

Σελ ππ’ αξηζ.1077/15-6-2021 (ΑΓΑ: 6ΠΧ3469073-5Χ0) αλάιεςε πίζησζεο.

4.

Σελ ππ’ αξηζ. 861/18-6-2021 (ΑΓΑ: ΦΚΖΘ469073-ΝΗΚ), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν.
Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.

5.

Σελ ππ’ αξηζ. 29/20-08-2021 (ΑΓΑ:ΦΓ8Ε469073-82Β ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «Βηνδηαζπψκελσλ Δηδψλ Δζηέαζεο» (CPV : 39220000-0)
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 14.995,399€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ
πκθΫξνπζα απφ Οηθνλνκηθά Ϊπνςε ΠξνζθνξΪ ΒΪζεη Σηκάο.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζηo Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υένπ, ζηηο 21-09-2021, εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 10.00πκ
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά.
Οη πξνζθνξέο

απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκάκα Πξσηνθφιινπ Ϋσο 20/09/2021, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη
ψξα 14:00κκ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζξν 4 ηνπ Ν.4412/16), κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα
κε ην αξζ.92παξ.1 ηνπ Ν.4412/16, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
- Ζ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ.
- Ο ηέηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο.
- Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ηεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ.
- Σα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα(ζπκκεηΫρνληα).
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ
πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα εκπεξηέρεη
ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξ.92, παξ.2, ηνπ Ν.4412/16 θαη
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:
ηνλ θπξέσο θΪθειν ηνπνζεηνχληαη:
 Κιεηζηφο Τπν-θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε ζε δχν Ϋληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
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 Κιεηζηφο Τπν-θΪθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα
Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν Ϋληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηφο Τπν-θΪθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη
ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επέ πνηλά απφξξηςεο ζε δχν Ϋληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) θαζψο
θαη ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν,π.ρ.cd) απηήο.
Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ δελ ζα πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηνλ πλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλΪζεζε πξνκάζεηαο.
Οη θΪθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα θΫξνπλ θαη
ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο
αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε,
ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ
θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ
ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ
πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα,
ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε
ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξΫπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιΪ κφλν ηε δηεπθξέληζε ά ζπκπιάξσζε, αθφκε θαη κε λΫα
Ϋγγξαθα, εγγξΪθσλ ά δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ άδε ππνβιεζεέ. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ
εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο
ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε
επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε
αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε
πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη (αθνχ έρεη
πξνεγεζεί ε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή) ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ή 50% αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 104 θαη 105 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη άξζξν 107, παξ.25 ηνπ Ν. 4497/2017. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4412/2016». Ζ ηειηθή
θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
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Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, φισλ ησλ
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : ΔΔΔ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
3.

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)

4.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο».

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σέηινο πξνκάζεηαο/ CPV

ΒΗΟΓΗΑΜΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ (CPV : 39220000-0)

Πξνυπνινγηζκφο ΓαπΪλεο

14.995,399€ ΜΔ ΦΠΑ

Υξεκαηνδφηεζε

 ΚΑΔ 1381
 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1077/15-6-2021 (ΑΓΑ: 6ΠΧ3469073-5Χ0)

Σφπνο Τπνβνιάο
Πξνζθνξψλ

Γεληθφ Ννζνθνκεέν
Πξσηνθφιινπ)

Υένπ

(Έιελαο

ΒεληδΫινπ

2,

ΣΚ

82132,

Σκάκα

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ
λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο

Σξφπνο Τπνβνιάο
Πξνζθνξψλ
Καηαιεθηηθά Ζκεξνκελέα

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ
Έλσζε.
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
20/09/2021, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 14:00κκ.
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Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ
Ζκεξνκελέα Γηεμαγσγάο
Γηαγσληζκνχ
Σφπνο Γηεμαγσγάο
Γηαγσληζκνχ
Γεκνζηφηεηα
Ζκεξνκελέα δεκνζέεπζεο
ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο

21/09/2021, εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 10.00πκ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γξ. Πξνκεζεηψλ)
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
 ΚΖΜΓΖ (http://www.eprocurement.gov.gr)
 ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)
31/08/2021
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ
Γ.Ν.Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»)
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα
(180) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο (άξζ.97 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16), πξνζεζκία πνπ

αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ δχλαηαη λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ηζρχνπζαο πξνζθνξάο δεζκεχεη φκσο ηνλ δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ ηελ
απνδερηεί.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
( φια εηο δηπινχλ)

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν μερσξηζηφο
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ.93 ηνπ Ν4412/16, πξέπεη λα πεξηέρεη:
1. Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο(ΔΔΔ) (άξζξ.27 ηνπ Ν.4782/21
φπσο ηξνπνπνηεί ην αξζξ.79 ηνπ Ν.4412/16) θαη (ην αξζξ.28 ηνπ Ν.4782
φπσο ηξνπνπνηεί ην αξζξ.79Α ηνπ Ν.4412/16). Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23
ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.
Καηά ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα
ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή pdf ην ΔΔΔ,
ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θαηεβάζεη απφ ηελ ηζηνζειίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr .
2. Δγγχεζε ζπκκεηνράο αξζξ.21 ηνπ Ν.4782/21 φπσο ηξνπνπνηεί ην αξζξ.72
ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνβάιινπλ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ην χςνο ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ζε 2%
επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Ζ
εγγπεηηθή πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
3. ΠαξαζηαηηθΪ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί
θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
Καηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάιινπλ
κφλνλ φηη πξνβιέπεηαη ζηα "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" .
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ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα απνζηείιεη ζρεηηθή
πξφζθιεζε ζηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο γηα ηελ ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ
κέζσλ ζχκθσλα κε ην άξζ. 80 ηνπ Ν.4412/16.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 Ϊξζξν 94
Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία
θ.η.ι..) θαζψο θαη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Β΄.(αξζξ.94 ηνπ Ν.4412/16)
Να αθνινπζείηαη ε αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 Ϊξζξν 95
Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο επέ πνηλά απνξξέςεσο, κε ηελ έλδεημε
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη εγγξάθσο κφλνλ ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ,
απαξαίηεηα ζε δχν αληέγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν
αληίγξαθν), θαζψο επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf.
-

-

-

-

-

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη
λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ.
(Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012
άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη
θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο.
Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε
είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ. Αλ δελ ππάξρεη
αληηζηνηρία:
 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν.1599/1986
Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ,
ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή
ηηκή κνλάδνο αλά είδνο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο δεηνχκελεο
πνζφηεηαο πξν ΦΠΑ θαη κεηά ΦΠΑ.
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε
ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. Δπίζεο, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη
δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ζ πξνβιεπφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε ΔURO (αξζξ.95, Ν.4412/16)
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή
δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (αξζξ.102 ηνπ Ν.4412/16)
Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη
ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο.

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Διιεληθή

ΝΟΜΗΜΑ

Δπξψ (€)

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ ηερλννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ
αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζφηηκεο πξνζθνξέο.(αξζξ.90,παξ.1, ηνπ Ν.4412/16).
4. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη πξνο ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», φια ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο
πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα
πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»:
 ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 ηε καηαέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλΪιεςά
ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
 Σελ νξηζηηθά καηαέσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Ζ Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
θάησζη πεξηπηψζεηο:
α) Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ πξνθχπηεη
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε.
β) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα.
γ) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα θαη δελ
δηνξζψλνληαη/απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ πξνθνξηθψο ή γξαπηψο απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ
Γηαθήξπμε.
ε) Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
δ) Γηα νπνηαδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζεη
ηεο Σηκήο.
 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΗ

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε
ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζε
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή
ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε , κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθπγψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε
ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε

Γ.Ν.ΧΙΟΥ«ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Σελίδα 8

ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν
απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
3. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξ.1 ηνπ αξζξ.128 ηνπ Ν.4412/16
θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο
έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πάξνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

ΔΓΓΤΖΔΗ

 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξ.72.
 Δγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 4% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 αξ.72 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.21 ηνπ
Ν.4782/21. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηε πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
ηνπ νξίζηεθε
λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ απνζηείιεη
ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε
ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ
ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ (άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16)
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ αληηθαηαζηάζεθε κε
επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε.
- φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο
εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 θαη 203 ηνπ Ν.4412/16).
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016,
ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην
Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (άξζξ.95.παξ.5), σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (αξζξ. 350 παξ.3 θαη
αξηζ.375 παξ.7ηνπ Ν.4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/19 αξζξ.44)

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
ΠΛΖΡΧΜΖ
ΚΡΑΣΖΔΗ

Ο ΦΠΑ επί ηεο % ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν.
Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη νπνηνδήπνηε άιιν
θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη:
- ζην Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
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ηνπο Γηαηάθηεο»,
- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13)
Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ ζρεηηθά
κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,
- θαζψο επίζεο θαη ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα ηελ
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην θαη
ηα Ν.Π.Γ.Γ.
Σνλ Πξνκεζεπηά βαξχλνπλ νη παξαθΪησ λφκηκεο θξαηάζεηο :
1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19
- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΖΤ
- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο ΔΑΑΓΖΤ
2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο (κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ θφξνπ)
3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 0,06%
- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ
εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20%
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν
64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4%.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα
ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλνλ απηψλ
πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.(άξζξ.221 ηνπ
Ν.4412/16).
Πξνζθνξέο πνπ
επηζηξέθνληαη.

θαηαηέζεθαλ

εθπξφζεζκα,

δελ

απνζθξαγίδνληαη,

αιιά

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξ.100 ηνπ
Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:


Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.



Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.



Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (Ν.4412/2016 άξζξν
117 παξ.3).

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
(άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16)
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»),λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο (Ν.4412/2016 άξζξ.80 & 103) ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο εηο δηπινχλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε
ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζην ηκάκα πξσηνθφιινπ θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδνληαη
ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο αμηνιφγεζε
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ην άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16.
ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο:

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ.
Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ.
 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΖΣΑ ΓΗΑ ΥΡΔΖ ΠΡΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
(ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ)
 Να είλαη ζε ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ.
 ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ
 Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ.
 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα κελ έρεη αλαζηείιεη
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ / ΒΔΒΑΗΧΖ ΟΗΚΔΗΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ
ΜΖΣΡΧΟΤ
Να έρεη εθδνζεί ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
 ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΔΜΖ
 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΓΔΜΖ
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΖ λα έρνπλ εθδνζεί ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην Γ
γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103 παξ.6 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.)

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΤΜΒΑΖ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο (αξ.124
Ν.4782/21) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο έζεο κε ην 4% ηεο θαζαξάο
ζπκβαηηθάο αμέαο (αξ.21 Ν.4782/21).
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ καηαηψλεηαη (άξζξ.106 ηνπ Ν.4412/16)
Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ εληνινδόρν Υπεξεζία ή
λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε
ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο
όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο
γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
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ΑΡΥΔ
ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ
ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΤΝΑΦΖ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ

ΓΗΚΑΗΧΜΑ
ΜΑΣΑΗΧΖ

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
δ. καηαίσζεο γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. ηνπ
λ.4412/2016.

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη
182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο
θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΠΑΡΑΓΟΖ –
ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ
επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, εδάθην β, ηνπ άξζ. 221,
ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ
ζχλαςε ζχκβαζεο.

ΓΔΝΗΚΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην ηκήκα
πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.2271350258 θαη ζην email:
promithion@xioshosp.gr
Η Διοικήτρια
του Γενικοφ Νοσοκομείου Χίου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΗΓΖΔΣΗΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021
Πνηήξηα: ρσξεηηθφηεηαο 250 ml
Πηξνχληα: κήθνπο 16-18 cm
Κνπηάιηα: κήθνπο 16-18 cm
Μαραίξηα: κήθνπο 16-18 cm
Πηάηα ξερά δηακέηξνπ 26 εθαηνζηψλ
Πηάηα ξερά κηθξά δηακέηξνπ 15-18 εθαηνζηψλ
Κεζεδάθηα ρσξεηηθφηεηαο γηα ζνχπεο 500- 600 ml
Καπάθη γηα θεζεδάθηα γηα ζνχπεο 500- 600 ml
Κεζεδάθηα ρσξεηηθφηεηαο γηα θξέκεο 250 ml
Καπάθη γηα θεζεδάθηα γηα θξέκεο 250 ml
Υάξηηλεο ζαθνχιεο γηα ζάληνπηηο 22*29 εθαηνζηψλ
Όια ηα παξαπάλσ είδε θα πξέπεη:
Να είλαη πιήξσο 100/% Βηνδηαδηαζπψκελα /Κνκπνζηνπνηεκέλα
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νηθνινγηθφ πιηθφ, απν100%Φπηηθέο Πξψηεο Ύιεο( μχιν, κπακπνχ,
δαραξνθάιακν, CPLA, ραξηί θ.η.ι) ρσξίο επηβαξχλζεηο απφ βαξέα κέηαιια θαη θπηνθάξκαθα.
Να είλαη Πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 13432 (Τιηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί
ζην πεξηβάιινλ εληφο 90 εκεξψλ). Με ηε κεγαιχηεξε ζεξκηθή αληνρή θαη ςχμε(ζα αλαθέξνληαη ζηηο
πξνζθνξέο νη βαζκνί oCζεξκνθξαζίαο – Φχμεο.Γειαδή ζεξκναλζεθηηθά, πςειήο πνηφηεηαο θαη
αληνρήο θαη ζεξκνκνλσκέλα εθ’ φζνλ πξννξίδνληαη γηα δεζηά ξνθήκαηα θαη ηξφθηκα (πνηήξηα –
θεζεδάθηα).
Δπεηδή ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θψδηθαο
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (Άξζξα 21-28 «Τιηθά θαη Αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ηξφθηκα»).
Σα βηνδηαζπψκελα ζθεχε θαζψο θαη νη ράξηηλεο ζαθνχιεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ
δελείλαη αληίζεηα κε ην λφκν 4736/2020 άξζξν 5 παξ.2
Tα ζθεπή δελ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (θαηιηδφι).
Σα ζθεχε δελ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε

1. ΠΟΣΖΡΗΑ

Γ.Ν.ΧΙΟΥ«ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Σελίδα 13

CPLA (Polylactic–Acid).CPLA εέλαη PLA πνπ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαηξνπά ψζηε λα αληΫρεη ζε
πςειΫο ζεξκνθξαζέεο.
Ήπνηάξηα Γηπιφηνηρα ΥΪξηηλα
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν.
100% Αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο.
Τςειφ πνζνζηφ ζθιεξφηεηαο
Αλζεθηηθφ ζηελ πγξαζία θαη ζηε ιηπαξφηεηα.
Αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζία έσο 85 νC.

2. ΠΖΡΟΤΝΗΑ – ΚΟΤΣΑΛΗΑ – ΜΑΥΑΗΡΗΑ
CPLA εέλαη PLA πνπ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαηξνπά ψζηε λα αληΫρεη ζε πςειΫο ζεξκνθξαζέεο. Ή
Ξχιηλα BABOO
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν.
100% Αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο.
Αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζία έσο 85 νC.
πζθεπαζκέλα αλά έλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
3. ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΑ– ΚΔΔΓΔ – ΚΑΠΑΚΗΑ
ΑΠΟ SUGARCANE( ΗΝΔ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΟΤ)
Τιηθφ 100% Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν.
θιεξφ θαη αλζεθηηθφ ζην λεξφ.
Αλζεθηηθφ ζηε ζεξκφηεηα έσο 100νC.
Δζσηεξηθά αδηαπέξαζην απφ έιαηα θαη λεξφ.
Καηάιιειν γηα επαθή κε ηξφθηκα θαη πηζηνπνηεκέλν γηα θνκπνζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΝ 13432.

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ηε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη επθξηλψο :
 Σν φλνκα ή ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν
θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη απφ ρψξα ηεο Δπξψπεο , ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαθέξεη
επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο.
 Ζ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο.
 Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ζα αλαγξάθνληαη ζε
εηηθέηεο ή ζηηο ζπζθεπαζίεο ζε εκθαλή ζεκεία.
 Σα πξντφληα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε απηά
πξνδηαγξαθέο.
 Βηνδηαζπψκελν θαη Κνκπνζηνπνηήζηκν ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνίεζε
ΔΝ 13432.
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Πξνζθνξά ρσξίο πηζηνπνίεζε ΔΝ 13432 γηα ηα πιαζηηθά θαη λάηινλ πξντφληα δελ ζα
ιακβάλεηαη ππφςηλ θαη ζα απνξξίπηεηαη.
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ε ζπζθεπαζία , ε ηηκή ηεκαρίνπ θαη ε ηηκή
ζπζθεπαζίαο γηα λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε.
Οη πξνζθνξέο θάζε είδνπο απαξαηηήησο ζα ζπλνδεχνληαη απφ δείγκα.
Πξνζθνξά ρσξίο δείγκα ζα απνξξίπηεηαη θαη δε ζα ιακβάλεηαη ππφςηλ.
ηα θεζεδάθηα θαη ηα θαπάθηα ε πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία.

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΧΝ

Α/Α

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

17.000

ΣΔΜΑΥΗΟ

20.000

ΣΔΜΑΥΗΟ

20.000

ΣΔΜΑΥΗΟ

25.000

220- 250 ML
2

ΠΖΡΟΤΝΗΑ PLA
Ή ΞΤΛΗΝΑ ΒΑΒΟΟ
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 85o C
ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ
ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ

3

ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΟΤΠΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ PLA
Ή ΞΤΛΗΝΑ ΒΑΒΟΟ. ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ
85o C
ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ
ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ

ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ

4

ΜΑΥΑΗΡΗΑ PLΑ.
Ή ΞΤΛΗΝΑ ΒΑΒΟΟ. ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ
Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 85o C
ΜΖΚΟΤ 16 -18 ΔΚ
ΑΝΑ ΔΝΑ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ 100ΣΔΜ
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5

ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΔΓΑΛΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

23.000

26 ΔΚΑΣΟΣΧΝ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
6

ΠΗΑΣΑ ΡΖΥΑ ΜΗΚΡΑ 15 - 18 ΔΚΑΣΟΣΧΝ
ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

14.000

7

ΚΔΔΓΔ ΓΗΑ ΟΤΠΔ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ
ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΓΗΠΛΟΣΟΗΥΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

4.000

500 ML ΣΤΠΟΤ KRAFT
ΤΚΔΤΑΗΑ 25 ΣΔΜ
8

ΚΑΠΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΔΔΓΔ ΟΤΠΔ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ
ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΣΤΠΟΤ KRAFT

ΣΔΜΑΥΗΟ

4.000

9

ΜΠΟΛ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΚΡΔΜΔ 250 ML

ΣΔΜΑΥΗΟ

9.000

10

ΚΑΠΑΚΗΑ ΒΗΟΓΗΑΜΧΜΔΝΑ ΑΠΟ ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
ΓΗΑ ΜΠΟΛ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΗΑ ΚΡΔΜΔ 250 ML

ΣΔΜΑΥΗΟ

9.000

11

ΥΑΡΣΗΝΔ ΑΚΟΤΛΔKRAFT ΓΗΑ ΑΝΣΟΤΗΣ 22* 29
ΔΚ

ΣΔΜΑΥΗΟ

11.000

ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΦΟΟΝ ΑΗΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΟΗΑ ΑΡΥΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν ζε κνξθή pdf ην ΔΔΔ, ην νπνίν κπνξεί λα ην θαηεβάζεη απφ ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: https://espdint.eprocurement.gov.gr.
Δπηπξφζζεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
ec.europa.eu γηα ζπρλέο εξσηήζεηο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία ………………………………, θαη έδξα επί ηεο
νδνχ …………………………………., αξηζ. …….... , Σει.: ……………………., Fax:
………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: …………………..,
ΓΟΤ: …………………………..

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΣΗΜΧΝ
ΦΠΑ

1

2

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:

…../…./2021
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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