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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

             ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

                     6η Τ. ΠΕ. 

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

Σαχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΤΡΓΟΤ – ΠΑΣΡΨΝ 

 -  ΠΕΡΙΟΦΗ ΤΝΣΡΙΑΔΑ  

Σ.Κ. 27100 – ΠΤΡΓΟ 

Σηλ. 26210-82784 

Υαξ. 26210-82378 

Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΑΡΙΘΜ. 16312/29-07-2016 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 

 

«ΧΨΜΙ» 

CPV 15811100-7 

για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, 

διάρκειας έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού 11.580,24 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α. 

 

με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

Το μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ ζηα εκαηό (%), 
ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε θοπά μέζη ηιμή 
λιανικήρ πώληζηρ ηος είδοςρ 

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ημερομηνία: 29/8/2016 

Ημέρα: ΔΕΤΣΕΡΑ 

Ώρα: 12:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                

Γενικό  Νοσοκομείο  Ηλείας 

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών, Περιοχή υντριάδα – Σ.Κ. 27100 – 

Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΨΝ «ΧΨΜΙ» 

ΚΨΔΙΚΟ CPV  (ΚΨΔ. 15811100-7) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

 

11.580,24  € συμπερ. του ΥΠΑ 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ  Σεμάχιο, κιλό 

ΠΟΟΣΗΣΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  6 (Έξι) μήνες  

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Εντός πέντε (5)  ημερών από την ημερομηνία 

διαβίβασης σχετικής παραγγελίας του Γ. Ν. 

Πύργου. 

ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
ύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου  

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΨΝ 

ΕΙΔΨΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(www.nosokomeiopyrgou.gr)  
 

29/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ  
29/07/2016 
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Έχοντας υπόψη:  

 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Σου Π.Δ. 63/05 (Υ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα».  

1.2. Σου Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ 

Α’ 204 /19-7-1974)  

1.3. Σου Ν.2198/1994 (Υ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

1.4. Σου Ν.2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.5. Σου Ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Υ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Τπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  
1.6. Σο Π.Γ.82/1996 «Ονομαζηικοποίηζη ηυν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος 

μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν 

ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα» (ΦΔΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπυρ ιζσύει μεηά και ηην ηποποποίηζή 

ηος με ηο άπθπο 8 Ν. 3310/2005 και ηο άπθπο 8 Ν. 3414/2005. 

1.7. Σος Ν.3021/2002 ( Φ.Δ.Κ. 143 / Α / 2002 ) «Πεπί ςπαγυγήρ ηηρ ζύμβαζηρ πος θα ζςναθθεί 

ζηη διαδικαζία διαζηαύπυζηρ ζηοισείυν, πος πποβλέπονηαι ζηο άπθπο 4 αςηού». [αθορά 

διαγωνιζμούς με προϋπολογιζμό άνω ηοσ 1.000.000 εσρώ]  

1.8. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονιζμόρ Ππομηθειών Δημοζίος», όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 35 ηος Ν. 
3377/2005, καηά ηο μέπορ πος δεν ανηίκεινηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 118/2007 και ηος  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 
64 /16-3-2007), όπωρ ιζσύει αναλογικά 

1.9. Σος Ν. 2513/1997 «Κύπυζη ηηρ ζςμθυνίαρ πεπί Γημοζίυν ζςμβάζευν Ππομηθειών» (ΦΔΚ 

Α’ 139/27.6.97) 

1.10. Σου Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.11. Σος Ν.2741/99 ( Φ.Δ.Κ. 199/Α/99) άπθπο 8 « Δνιαίορ Φοπέαρ Δλέγσος Σποθίμυν, άλλερ 

Ρςθμίζειρ θεμάηυν απμοδιόηηηαρ ηος ΤΠ.ΑΝ». όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 12 παπ. 27 ηος 

Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005). [αθορά διαγωνιζμούς με προϋπολογιζμό άνω ηοσ 1.000.000 

εσρώ ή ηων 5.000.000 εσρώ εθόζον ζσγτρημαηοδοηούνηαι από ηο Γ’ ή Δ’ ΚΠΣ] 

1.12. Σις διατάξεις του Ν.2889/2001 (Υ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού του Εθνικού υστήματος Τγείας και άλλες διατάξεις. 

1.13. Σου Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και 

άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

1.14. Σου Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.15. Σου Π.Δ. 166/2003 (Υ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

Εμπορικές υναλλαγές».  
1.16. Σος Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Απσέρ και κανόνερ για ηην εξςγίανζη ηηρ 

λειηοςπγίαρ και ηην ανάπηςξη βαζικών ηομέυν ηος εμποπίος και ηηρ αγοπάρ – Θέμαηα ςποςπγείος 

Ανάπηςξηρ», άπθπο 35. 

1.17. Σος Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην 

αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν», όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σποποποίηζη ηος Ν. 

3310/2005 ….». [αθορά διαγωνιζμούς με προϋπολογιζμό άνω ηοσ 1.000.000 εσρώ]  

1.18.  To N.3414/2005» (ΦΔΚ Β' 1673 /23-8-2007). 
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1.19.  Σο  Ν.3438/2006 (ΦΔΚ33/14-2-2006) άπθπο 13. 

1.20.  Σος Π.Γ. 118/2007 «Κανονιζμόρ Ππομηθειών Γημοζίος», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). 

1.21. Σος Ν. 3548/2007 «Καηασώπηζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο νομαπσιακό 

και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπυρ ιζσύει ζήμεπα. 

1.22. Σος Ν. 3580/2007 «Ππομήθειερ Φοπέυν εποπηεςόμενυν από ηο Τποςπγείο Τγείαρ και 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπυρ ιζσύει ζήμεπα  

1.23. Σος Ν.3614/07 (ΦΔΚ 267/Α/2007) άπθπο 25 «Δπιηάσςνζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηυν 

ζςγσπημαηοδοηούμενυν ππάξευν». [αθορά ζσγτρημαηοδοηούμενοσς διαγωνιζμούς με 

προϋπολογιζμό άνω ηων 5.000.000 εσρώ]  
1.24. Σος Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηιρ 

διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2004/18/ΔΚ ‘πεπί ζςνηονιζμού ηυν διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν 

ζςμβάζευν έπγυν, ππομηθειών και ςπηπεζιών’, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην Οδηγία 2005/51/ΔΚ 

ηηρ Δπιηποπήρ και ηην Οδηγία 2005/75/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 

16ηρ Νοεμβπίος 2005». [αθορά διαγωνιζμούς με προϋπολογιζμό άνω ηων κοινοηικών 

καηωθλίων]  
Σην ςπ’ απ. 20977/23-8-2007 κοινή απόθαζη ηυν Τποςπγών Ανάπηςξηρ και Δπικπαηείαρ 

«Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν. 3310/2005, όπυρ  ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 

3414/2005 

1.25 Tην απιθμ. ΓΤ6α/ΓΠ/οικ. 36932/17-3-09 ΚΤΑ (ΦΔΚ 545 Β΄/24-3-΄09) (κπάηηζη 2% ςπέπ 

Οπγανιζμών Ψςσικήρ Τγείαρ) 

1.26. Σος Ν.3867/2010 (ΦΔΚ Α/128/3-8-2010) πεπί «Δποπηείαρ Ηδιυηικήρ Αζθάλιζηρ» άπθπο 27 

1.27. Σο Ν.3886/10  (Φ.Δ.Κ.173/Α/30-9-2010) Γικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη δημοζίυν 

ςμβάζευν πεπί δικαζηικήρ πποζηαζίαρ καηά ηη ζύνατη δημοζίυν ζςμβάζευν- Δναπμόνιζη ηηρ 

ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 21
ηρ

 Ηοςνίος 1989 (L 395) 

και ηην Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 25
ηρ

 Φεβποςαπίος 1992(L76), όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηην Οδηγία 2007/66/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 

11
ηρ

 Γεκεμβπίος 2007 (L335) και ηο Ν. 4055/2012 άπθπο 63 με ηο οποίο ηποποποιείηαι η παπ. 4 ηος 

άπθπος 4 ηος Ν. 3886/2010. 

1.28. Σος Ν. 3918/2-3-2011 «Γιαπθπυηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα ςγείαρ και άλλερ διαηάξειρ». 

1.29. Σος Ν.4052/2012 άπθπο 14 «ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΤΓΔΗΑ» 

1.30. Σος Ν.4152/2013 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΕ':ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 2011/7 ΣΖ 16ηρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΩΝ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

1.31. Σος Ν.4250/2014 (ΦΔΚ A 74-26.03.2014) Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ Καηαπγήζειρ, 

ςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα Σποποποίηζη Γιαηάξευν 

ηος π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπέρ πςθμίζειρ 

1.32. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ 

και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.33.  Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ 

και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.34 Σος Ν.4281/08-08-2014 ΦΔΚ 160 και του Ν. 4403/2016 αρ.57 Άρθρο 57 «Από 1.7.2016 

καηαπγούνηαι ηα άπθπα 14 έυρ 201 ηος Ν. 4281/2014 (Α’ 160), πλην ηυν διαηάξευν ηυν άπθπυν 

134 έυρ 138,139, 157 και ηηρ παπαγπάθος 5 ηος άπθπος 201, οι οποίερ διαηηπούνηαι ζε ιζσύ. 

 1.35. Σιρ διαηάξειρ ηος απ.37 ηος Ν. 4320/2015 (Α' 29) 
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2. Σις αποφάσεις:  

 

2.1. Σην υπ’αριθμ.37422/06-06-2013 έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών  του  Ε.Κ.Α.Π.Σ.Τ.  

2.2 Σην υπ’αριθμ.30ηη//  2288--0077--1166  ΑΑππόόφφαασσηη  ΔΔ..  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..  ΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ, για διενέργεια πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας είδους «ΧΨΜΙ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια είδους «ΧΨΜΙ» για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε  φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στα συνημμένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον (10) δέκα ημερών. 

  

 

3. ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας/ Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή υντριάδα / Σ.Κ. 

27100 / Πύργος 

Μέχρι 

 26/8/2016 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Ώρα 14:00 μ.μ 

 Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας/ Γραφείο 

Προμηθειών / Ε.Ο. 

Πύργου – Πατρών / 

Περιοχή υντριάδα/ 

Σ.Κ. 27100 / Πύργος 

29/8/16 

ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΨΡΑ: 12:00 μ.μ 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 

παρούσα.  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟ Β ΄ : «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ»  

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι» . 

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ  

α/α 

 

 

                                                                               ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

                                                                              ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 
A.1. ΟΡΙΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  
1.Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ είναι η ππομήθεια ηος είδοςρ «ΨΩΜΙ», καηόπιν ηηρ 
ςπ’ απιθμ.30η/28-07-2016 Απόθαζηρ Δ.Σ ηος Γ.Ν. Ηλείαρ για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, διάρκειας 

έξι (6) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.580,24 € συμπεριλαμβανομένου 

Υ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους.  

Σο ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα είδη για τη Νοσηλευτική Μονάδα, 

όπως αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟ Β της παρούσης. 

. Η αναλσηική περιγραθή ηων προς προμήθεια ειδών παροσζιάζεηαι ζηο ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ  ηης παρούζας. 

1.2 Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του είδους ανέρχεται στο ποσό των 

έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά(€ #11.580,24#) 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 

1.3 τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, της 6ης Τγειονομικής 

Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα 

υπογράψει με τον προμηθευτή την σύμβαση για την προμήθεια του είδους αυτού, διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών. 

 

Διεύθυνση έδρας : Περιοχή υντριάδα, Σ.Κ. 27100, Πύργος 

Σηλέφωνο : 26210-82784 

Υαξ : 26210-82378 

Αρμόδιος υπάλληλος : Ζουμπάκη Ι. 

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

1.4 Σόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 26η ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2016 ημέρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ ώρα 

14:00 μ.μ. στην στο Γραφείο Προμηθειών  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, υντριάδα, Σ.Κ. 

27 100 Πύργος. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ  

 

2.1 :  ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη  του. 

 

2.2 :  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του 

υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων 

του Γύρου της Ουρουγουάης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 
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60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ψστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε 

ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της ύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 

νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 

ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 

Ν.3414/2005.  

 Σα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. 

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την 

εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

2.3 : ΣΡΟΠΟ ΛΗΧΗ ΣΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΨΝ  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τo Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,  οδός Ε.Ο. 

Πύργου –Πατρών / Περιοχή υντριάδα – 27100 - ΠΤΡΓΟ  καθημερινά, 07:30 π.μ. - 14:00 μ.μ.  

 ε περίπτωση που οι παραλήπτες διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 

πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την Τπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες,  σχετικές με τους όρους της προκήρυξης, θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 15 

παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 

να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της  Αναθέτουσας Αρχής.  

Α.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

 

 3.1. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι, δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της 

επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν 

επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Τπηρεσία ή 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή 

προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων 

Τπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο 

Σομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την Τπηρεσία. 
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3.2. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

-δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ούτε και για  

(α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου,  

(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του υμβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

-δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, 

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3.3. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

σύμφωνα με το νόμο 4250/2014, στην οποία να δηλώνεται ότι, αποδέχονται πλήρως τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 

τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση -

ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού.  

Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη  

τα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με 

όλο το Δημόσιο Σομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΥΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα 

που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με 

τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ. 

8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ.  

Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα 

παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Α.4. Κατάρτιση – Τποβολή Προσφορών  

4.1 Σρόπος Τποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά 

τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
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εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (ταχυμεταφορική) στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκομείο 

έγκαιρα.  

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

4.2 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

Ο ενιαίας σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ «ΨΩΜΙ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ-ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 16312/29-07-16 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 29/8/2016 

 

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού και 

τον τίτλο του φακέλου.  

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Υακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 

τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα..  

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα 

φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, ένα από τα οποία ορίζεται ως πρωτότυπο όπου 

σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ”και να φέρει 

συνεχή αρίθμηση, καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (CD), ως εξής: 

1. ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη τα «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ». 

2.ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς..   

τη τεχνική περιγραφή του είδους θα αναφέρεται: 

Α) Προσφερόμενα είδη και Σεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Β) Πίνακες υμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Γ) Σην οικονομική προσφορά, χωρίς τιμές  

 

Α) Προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

1. Η ενότητα Προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 

ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. την 

ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το 

άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.  

ΑΔΑ: 6Ω3Κ46907Ε-ΛΡ3



 

. 

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 

έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

Β) Πίνακες συμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο 

υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

1. την 1η τήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, που ζητούνται από τη διακήρυξη, για τους 

οποίους θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. την 2η στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου  

προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΦΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι 

από την προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης της απαίτησης.  

3. την 3η  στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της 

παραγράφου Α της τεχνικής προσφοράς (Σεχνικές προδιαγραφές προσφερομένων ειδών 

στην Ελληνική γλώσσα), καθώς και στα αριθμημένα Σεχνικά Υυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου του είδους.  

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 

τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

υμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  

Γ) Επίσης στον φάκελο της Σεχνικής προσφοράς θα  υπάρχει η οικονομική προσφορά, 

χωρίς τιμές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς στο σύνολό της εάν δεν υπάρχει.  

3. ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ επί ποινή απορρίψεως, με την ένδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ» όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται το 

ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη και θα 

βαρύνει το φορέα καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην   παράγραφο 

4.3.  

. Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική  μορφή (CD 

ή DVD), το οποίο επίσης θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς. 

 

4.3 Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 ημέρες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας πριν από τη λήξη 

της, για διάστημα 120 ημερών.  
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Α.5. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών 

5.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης 

5.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού στις 29 Αυγούστου και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας. 

5.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, 

μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται στο μέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, τη χαμηλότερη τιμή, η 

επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων. 

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Σεχνικής Προσφοράς και 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς).Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι εντός των 

τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης. Να δοθεί ενιαία τιμή έκπτωσης 

για όλα τα είδη που αφορούν το διαγωνισμό 

 

Τπολογισμός ποσοστού έκπτωσης 

α) Σο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

β) τις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά           (ακραίες 

περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται 

υπόψη ή αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη). 

 γ) τις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού του 

είδους ( όπως προέλευση τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην 

κατώτερη τιμή, από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

δ) Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα 

υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους. Σα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής, θεωρούνται μέσα σε δέκα 

ημέρες από την οριζόμενη από το Νοσοκομείο μας επιτροπή. 

5.1.3 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή 

από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως 
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απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των 

προσφορών. 

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος 

αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

5.1.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο Α.1. του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Γ. Ν. Ηλείας ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών 

και οι κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα 

διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από 

την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο 

ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 

των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή 

των αναγκών σε σχέση με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. ε περίπτωση ματαίωσης του 

διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

Α.6. Κατάρτιση ύμβασης – Γενικοί Όροι ύμβασης 

 

6.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και των προμηθευτών θα υπογραφούν 

συμβάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η 

σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το 

ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Σο κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή τους. Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη 

χορηγηθούν από Δημόσια Τπηρεσία ή για τα είδη αυτά υπογραφεί σύμβαση από το 

Τπουργείο Τγείας βάσει του Ν. 3580/07. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, 

χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά 
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δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 

έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. ε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε 

μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Οργανισμού. 

6.2  Σρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

1.  Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας, εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 

πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ψς προς τα 

δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 

του Π.Δ.118/07. 

ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), στο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

2.Toν προμηθευτή πoυ θα αναδειχθεί βαρύvουv oι  ακόλουθες κρατήσεις : 

2.1) Επί του ποσού της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 

2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 

χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

2.2 )Τπέρ Οργανισμών Χυχικής Τγείας (ΥΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 

2.3) Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων :0,10% (μηδέν κόμμα 

δέκα της εκατό) επί της καθαρής αξίας. 

2.4) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 

του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

3. Ο Υ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκομείο. 

 

6.3  Διαδικασία παραλαβής 

 

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται σε χώρο του  Νοσοκομείου από 

τον Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του 

προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη 

παραγγελία του Νοσοκομείου. 

  Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .  

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να 

προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους 

που περιγράφονται εδώ :  

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 

προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της 

επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  

Συχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον 

προμηθευτή.  

 ε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται 

από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά 

τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την 
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μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, 

πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο 

(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της 

φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 

επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την 

σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 

προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

 ε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης 

και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Τπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το 

αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Τπουργού 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή 

παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω 

παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν 

προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω 

ελέγχους. Σα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην 

περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Τπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική 

παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω 

παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. την περίπτωση αυτή 

το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Τπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του 

ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Τπουργού, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το 

οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο 

αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.  

 ε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις 

υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε 

η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία. Η 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από 

τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. ε 

περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους 

ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραλειπτέο με βάση τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω 

ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. την περίπτωση που το υλικό 

κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, 

δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. 

Τπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο 

ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Τπουργού μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Σο 

αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται 

από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Σα έξοδα της δευτεροβάθμιας 

επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν 

οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση 

γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Σα έξοδα αυτά καταλογίζονται 

με απόφαση του αρμόδιου Τπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή 

εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω 

του δημοσίου ταμείου.  

  Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή        

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

  Με απόφαση του αρμόδιου Τπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για 

επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και 

στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. την περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα 

αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  

 Σα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά 

την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 

που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ε περίπτωση 

που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται 

μέχρι το ½ αυτού.  

  Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθούν 

τα είδη  ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση 

προβλεπόμενων κυρώσεων των παρ.6.5 και 6.6 της παρούσας διακήρυξης.  

 Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 

μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των ειδών. τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

6.4 Τποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή 

που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του 

Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων, ο προμηθευτής δύναται να 

εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις 

δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Σραπεζικά Ιδρύματα της 

επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο. 

 

6.5  Επιβολή προστίμων   

 

1. ε περίπτωση που  τα είδη παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο  34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα .  

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο  34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής 
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αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του 

χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα.  

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .  

2.Σα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα , χωρίς τον Υ.Π.Α.  

3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή  ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

ε περίπτωση ένωσης προμηθευτών  το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη 

της ένωσης.  

 

 

6.6: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 

1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. 

του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.  

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν  η προμήθεια δεν παραδόθηκε ή 

αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης της προμήθειας μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας 

ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.  

5. τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση.  

β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε 

λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα 

ανάθεση της προμήθειας κατά τα παραπάνω οριζόμενα. την περίπτωση αυτή ο 

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 

του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών.  

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας της προμήθειας για το 

οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει την προμήθεια 

μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που 

γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. 

την περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της 

παρούσας.  

δ) ε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 

του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 
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σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό.  

 

6.7 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

  Ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της ύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή  των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλομένους. ε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 

ύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης 

πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Σράπεζα.  

  ε περίπτωση που ο προμηθευτής , στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί 

να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 

Δημοσίου. την περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα 

έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος 

να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η 

αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.  

 

6.8. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Πύργου εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο 

μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ 

τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

Ακολουθεί παράρτημα με τα προς προμήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους που 

συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

 ...................................................................            Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

                                                                                                                           α/α 

 

 

 

 

                                                                                  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

                                                                                 ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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 ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ 

 

ΧΨΜΙ :CPV:(15811100-7)  

 

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Ο άρτος και όλα τα αρτοσκευάσματα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί Σροφίμων και Ποτών. 

Ο άρτος πρέπει να παρασκευάζεται από αλεύρι τύπου 70% σε σχήμα 

«φραντζόλας», να είναι καλά ζυμωμένος και κανονικά ψημένος με φλόγωμα (κόρα) 

κανονικά σε όλη την επιφάνεια του και να έχει παρασκευασθεί το περισσότερο πριν 

από τέσσερις (4) ώρες και το λιγότερο πριν από μισή ώρα για να μεταφερθεί στο 

Ίδρυμα. Γενικά να πληροί όλους τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και 

των Αγορανομικών Διατάξεων.  

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα 

ορίζει η Αποθήκη Σροφίμων του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί 

την παραγγελία την ημέρα και την ώρα που του ζητείται. Επίσης, πρέπει να διαθέτει 

απόθεμα των προϊόντων που ζητά το νοσοκομείο. Ο προμηθευτής σε περίπτωση 

που κάποιο από τα παραγγελθέντα είδη δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να 

ενημερώσει το Γραφείο Σροφίμων μέχρι τις 8 π.μ. της προηγούμενης της 

προγραμματισμένης ημέρας της εκτέλεσης της παραγγελίας, ώστε να μη φέρει 

ευθύνη για τη μη παράδοση του και να προσκομίσει βεβαίωση των αγορανομικών 

υπηρεσιών ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά.            ε περίπτωση 

που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει κάποια από 

αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα, τότε το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα 

να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του 

προμηθευτή. 

τα τιμολόγια πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιμολόγια 

είναι χειρόγραφα τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Σρεις ημέρες προ της 

ενάρξεως κάθε εβδομάδας θα παραδίδεται στον χορηγητή πρόγραμμα των 

αναγκών του Νοσοκομείου για ολόκληρη την εβδομάδα, το οποίο θα γράφει τα 

είδη που έχει ανάγκη για κάθε ημέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες στο περίπου. 

Σην προηγούμενη ημέρα ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία, που θα 

είναι να φέρει ο χορηγητή ς στο Νοσοκομείο τα είδη τα οποία θα έχουν οριστεί με 

την ανωτέρω προγραμματισμένη παραγγελία, η Αποθήκη Σροφίμων του 

Νοσοκομείου θα δίνει έγγραφο εντολή με την οποία θα προσδιορίζει την ποσότητα, 

την ποικιλία και την προέλευση των ειδών που έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Ο 

χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση οποιουδήποτε είδους του 

παραγγελθεί. 

Αντικατάσταση κάποιου προϊόντος επίσης μπορεί να ζητηθεί από το Νοσοκομείο 

στην περίπτωση που κατά την παρασκευή και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος 

παρατηρηθούν αλλοιώσεις στις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του τροφίμου. 

Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το Νοσοκομείο, από τον ανάδοχο προμηθευτή 

,πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν πιστοποίηση HACCP ή 

αντίστοιχη βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση ή πιστοποίηση. 

 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

Η μεταφορά στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή 

σύμφωνα με τις Τγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. 
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ΔEΙΓMATOΛHΧΙA 

ε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρω ειδών οι 

επιτροπές παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, στο παράρτημα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 

 

1. Όλοι οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό να διαθέτουν 

πιστοποιητικό Ανάλυσης  Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου Ελέγχου (HACCP) που θα 

έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ε.Τ.Δ. για το 

αντίστοιχο πεδίο τροφίμων ή βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ ( ή την συνεργαζόμενη με τον 

ΕΥΕΣ αρμόδια Νομαρχιακή Τπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχου) ότι εφαρμόζει 

ορθώς σχέδιο HACCP , με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του εξαμήνου 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. ε περίπτωση που η εταιρία που καταθέτει προσφορά, δεν παράγει τα αντίστοιχα 

προϊόντα, θα πρέπει να καταθέσει   τα πιστοποιητικά αυτά και για τις εταιρίες από 

τις οποίες θα προμηθεύεται τα προϊόντα.  

3. Οι παραγωγοί νωπών προϊόντων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε πρώτη 

μεταποίηση δεν υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό HACCP ή βεβαίωση 

από τον ΕΥΕΣ. 

4. ε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανένας προμηθευτής που να διαθέτει τα 

πιο πάνω πιστοποιητικά θα ισχύει το παράρτημα Β (1,2). 

5. Εάν στο διαγωνισμό παρουσιαστούν προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν 

πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου Ελέγχου (HACCP) ή 

βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ όπως αναφέρεται στην παρ. 1, αυτόματα η παράγραφος 

2 του παραρτήματος Β παύει να ισχύει και απορρίπτονται αυτόματα οι προμηθευτές 

οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείου 

Ελέγχου (HACCP) ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον ΕΥΕΣ. 

6. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση καταλληλότητας της Δ/νσης 

Τγιεινής για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων μη ζωικής 

προέλευσης και της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν 

στην διακίνηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στο Ίδρυμα, η 

επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα μετά την μακροσκοπική εξέταση και επί 

αμφιβολίας κανονικότητας ή καταλληλότητας του τροφίμου να προβαίνει, 

παρουσία του χορηγητή, στην λήψη δειγμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις 

δειγματοληψίες, στον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών, που θα αντιπροσωπεύει όλη την 

ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: . 

Α) το Γενικό Φημείο του Κράτους αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση.  

Β)το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πύργου, αν απαιτείται μικροβιολογική και 

βακτηριολογική εξέταση των τροφίμων. 

Ο χορηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργεί 

δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την παραπάνω διαδικασία. 

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή. Σα έξοδα δειγματοληψίας, 

πραγματογνωμοσύνης και μεταφοράς, βαρύνουν εξ' ολοκλήρου το χορηγητή,                    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

1. Η κάθε επιχείρηση ή εταιρεία η οποία θα προμηθεύει άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα 

το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μια 

μόνιμη διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του 

υστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων ημείων Ελέγχου (HACCP), όπως 

επιβάλλεται με την Κ.Τ.Α. αριθμ. 487 (ΥΕΚ 1219/τ.Β΄4.10.2000) σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 93/94/ΕΟΚ. 

2. Για τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές επιχειρήσεων οι 

οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συστήματος HACCP, θα 

υποχρεούνται όμως το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανοιχτούν οι 

φάκελοι των προσφορών να εφαρμόσουν ή να πάρουν πιστοποίηση H.A.C.C.P. ή 

να έχουν αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.ΥΕ.Σ., αλλιώς θα κηρύσσονται έκπτωτοι. 

3. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις ισχύουσες υγειονομικές, 

κτηνιατρικές κ.α. διατάξεις, αλλά και γενικότερα το ισχύον νομικό πλαίσιο που 

αφορά την λειτουργία της επιχείρησής του και τη διάθεση των τροφίμων. 

4. Σα αρμόδια κρατικά όργανα (ΕΥΕΣ κ.λ.π.) αλλά και τα αρμόδια όργανα του 

Νοσοκομείου (επόπτης δημόσιας υγείας, τεχνολόγος τροφίμων, επιτροπή 

παραλαβής) έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους (μακροσκοπικούς, 

δειγματοληψίες κ.α.)και στη συνέχεια σε ενέργειες όπως από το σχετικό νομικό 

πλαίσιο προβλέπονται. 

5. την περίπτωση που μετά από την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών 

ελέγχου, διαπιστωθεί ότι το τρόφιμο με το οποίο προμήθευσε το Νοσοκομείο η 

επιχείρηση ήταν ακατάλληλο ή μη κανονικό ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δίνει η 

ισχύουσα νομοθεσία και δηλώνει ακαταλληλότητα του τροφίμου αυτού για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο το συγκεκριμένο προμηθευτή. 

.......................................................................  

 

 

ΕΙΔΗ «ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ» 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΚΨΔΙΚΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΑΡΣΟ ΛΕΤΚΟ ΙΣΟΤ Σ 70% 1Kg.  

 

15811100-7 

 

5460 kg 

2 ΑΡΣΙΔΙΑ ΙΣΟΤ 80-100 ΓΡ. 

 

15811500-1 

 

3780 τεμ. 

 

 

 

 

 ...............................................................        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 

α/α 

 

 

 

                                                                               ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

                                                                              ΔΡ.ΦΡΤΑΝΘΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ονομασία  

Σράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. 

ΕΤΡΨ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [ε περίπτωση μεμονωμένης 

εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Σ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 

προμήθεια του είδους «ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΤ», συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη 

με αριθμό................... Πρόσκληση σας.  

Σο ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Σράπεζά μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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