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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

 

ΠΤΡΓΟ  28/9/2016 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

 

 
   

    

Σαχ. Δ/νση: υντριΫδα  Ε.Ο Πύργου-Πατρών   

ΠΡΟ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 

 Διεύθυνση: Σμέμα Προμηθειών  

Τπεύθυνος: ΖουμπΫκη ΙωΫννα   

Σηλάφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   20647/28-09-2016 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV:15000000-8 της Ν.Μ. Πύργου 

του Γενικού Νοσοκομεήου Ηλεήας ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ 

ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ΟΠΨ ΑΤΣΗ ΝΟΜΙΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΨΛΗΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ για χρονικό διΫστημα 

τεσσΫρων (4) μηνών, προϋπολογισμού 22.600,00 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α..  

Σόπος 

διαγωνισμού 

Σελική Ημερομηνία 

Τποβολής Προσφορών 

Φρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικοφ 

Νοςοκομείου 

Ηλείασ, Ε.Ο 

Πφργου – 

Πατρών, 

υντριάδα, Σ.Κ. 

27 131 Πφργοσ, 

Ημερομηνία: 10-10-16 Ημερομηνία: 11-10 -2016 ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ 

ΠΟΟΣΟ  

ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΟΙ 

ΕΚΑΣΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ΟΠΨ 

ΑΤΣΗ ΝΟΜΙΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΕΣΑΙ 

ΚΑΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ 

ΣΗ ΜΕΗ ΣΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΨΛΗΗ ΣΟΤ 

ΕΙΔΟΤ  

22.600,00 ευρώ 

συμπερ. Υ.Π.Α.  

Ημέρα: ΔΕΤΣΕΡΑ Ημέρα: ΣΡΙΣΗ 

Ώρα: 14:30μ.μ Ώρα: 12:00 πμ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν.4250/2014 « Διοικητικάς απλουστεύσεις- Καταργέσεις,  συγχωνεύσεις…» 

2. το Ν.4412/2016 ( ΤΕΚ 147/Α/2016) 

3. την υπ΄αριθμ.223/02-09-16  ΠρΫξη Διοικητέ σχετικΫ με την Απόφαση άγκρισης διενάργειας 

του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

4. Σις διατΫξεις του Ν.2741/ΥΕΚ199Α/28-09-99 ύσταση Ενιαήου Υοράα Ελάγχου τροφήμων 

όπως εκΫστοτε ισχύει 

5. Κ.Τ.Α. 487/ΥΕΚ 1219 Β/04-10-2000 Τγιεινέ των Σροφήμων σε συμμόρφωση με την προς την 

οδηγήα 93/43/ΕΟΚ του υμβουλήου 

6. KYA 15523/ΥΕΚ 1187 τ.Β΄/31.08.2006 Αναγκαήα συμπληρωματικΫ μάτρα εφαρμογές των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου και εναρμόνιση της Οδηγήας 2004/41/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

         7.    το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σέμερα 

         Προκηρύσσουμε 

1.υνοπτικό διαγωνισμό  για την προμέθεια ειδών «ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV:15000000-8 της 

Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομεήου Ηλεήας ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  Η ΟΠΟΙΑ 

ΘΑ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ΟΠΨ ΑΤΣΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΨΛΗΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ προϋπολογιζόμενης δαπΫνης 22.600,00 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομεήου Ηλεήας, Ε.Ο Πύργου – 

Πατρών, υντριΫδα, Σ.Κ. 27131 Πύργος, στις 11-10-2016, ημέρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 12:00πμ από την 

αρμόδια επιτροπή, για την κΫλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλεήας για (εκτιμώμενο) 

χρονικό διΫστημα τεσσΫρων (4) μηνών έ μάχρι την εξΫντληση των ποσοτέτων, και υπό τον όρο 

ότι η υπογραφεήσα σύμβαση θα διακοπεή αυτοδικαήως με την ολοκλέρωση διαγωνισμού που 

εήναι ενταγμάνος στο Π.Π.Τ.Τ.2014. ,  

Οι προσφοράς μπορεή να αποστάλλονται με οποιοδέποτε τρόπο και να παραδήδονται ςτην Γραμματεία του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ, Ε.Ο Πφργου – Πατρών, υντριάδα, Σ.Κ. 27 131 Πφργοσ, ωσ εξήσ: 

1. το Σμήμα Πρωτοκόλλου έως 10-10-2016, ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ώρα 14:30μ.μ. ΠροσφορΫ που 

κατατήθεται μετΫ την ορισθεήσα ημερομηνήα και ώρα διενάργειας του διαγωνισμού επιστράφεται στον 

προσφάροντα ως εκπρόθεσμη. 

     2.  Οι προσφοράς υποβΫλλονται στην Ελληνικέ γλώσσα, μάσα σε σφραγισμένο φάκελο. τον φΫκελο    

         κΫθε προσφορΫς πράπει να αναγρΫφονται ευκρινώς: 

 Η λάξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 Ο πλέρης τήτλος της αρμόδιας Τπηρεσήας που διενεργεή το διαγωνισμό (Ν. Μ .Πύργου του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Ηλείασ, Ε.Ο Πφργου – Πατρών, υντριάδα, Σ.Κ. 27 131 Πφργοσ). 

 Ο αριθμός της διακέρυξης  

 Η ημερομηνήα διενάργειας του διαγωνισμού 

 Σα στοιχεήα του συμμετάχοντος (τήτλος εταιρεήας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλάφωνο, FAX, 

mail) 
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Μάσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φΫκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Σα τεχνικΫ στοιχεήα της προσφορΫς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φΫκελο, μάσα στον 

κυρήως φΫκελο, με την άνδειξη «Σεχνική προσφορά». Η μορφέ ξεχωριστών φακάλων για τα δικαιολογητικΫ 

συμμετοχές και την τεχνικέ προσφορΫ γήνεται για διευκόλυνση της επιτροπές και δεν συνιστΫ λόγο 

απόρριψης της προσφορΫς. Αντήθετα, τα οικονομικΫ στοιχεήα της προσφορΫς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμάνο φΫκελο, επήσης μάσα στον κυρήως φΫκελο, με την άνδειξη 

«Οικονομική προσφορά».                                                                                                                                         Η 

Η αρμόδια επιτροπέ μπορεή να καλεή τους προσφάροντες να διευκρινήζουν έ να συμπληρώνουν τα 

άγγραφα έ τα δικαιολογητικΫ συμμετοχές που άχουν υποβΫλει. Η πιο πΫνω διευκρήνιση έ η συμπλέρωση 

αφορΫ μόνο στις ασΫφειες, επουσιώδεις πλημμάλειες έ πρόδηλα τυπικΫ σφΫλματα που επιδάχονται 

διόρθωση έ συμπλέρωση, ιδήως δε παρΫλειψη μονογραφών, διακεκομμάνη αρήθμηση, ελαττώματα 

συσκευασήας και σέμανσης του φακάλου και των υποφακάλων των προσφορών έ αιτέσεων συμμετοχές, 

λεκτικάς και φραστικάς αποκλήσεις των εγγρΫφων της προσφορΫς από την ορολογήα των εγγρΫφων της 

σύμβασης, που δεν επιφάρουν άννομες συνάπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλεήψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικΫ στοιχεήα, πλημμελές σέμανση αντιγρΫφων που εκδήδονται, σύμφωνα με τις διατΫξεις του 

Ϋρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφρΫσεων και λοιπών πιστοποιητικών έ βεβαιώσεων, 

διαφοροποήηση της δομές των εγγρΫφων της προσφορΫς από τα υποδεήγματα, υποχρεωτικΫ έ μη, που 

θεσπήζονται με νόμο, κανονιστικάς πρΫξεις έ τα άγγραφα της σύμβασης. Η συμπλέρωση έ η διευκρήνιση 

δεν επιτράπεται να άχει ως συνάπεια μεταγενάστερη αντικατΫσταση έ υποβολέ εγγρΫφων σε συμμόρφωση 

με τους όρους της διακέρυξης, αλλΫ μόνο τη διευκρήνιση έ συμπλέρωση, ακόμη και με νάα άγγραφα, 

εγγρΫφων έ δικαιολογητικών που άχουν έδη υποβληθεή. χετικΫ με την επικύρωση αντιγρΫφων εγγρΫφων, 

ισχύει το Ϋρθρο 1 του Ν.4250/2014.                                                                                                               Η Η  Η   

Η αρμόδια επιτροπέ μπορεή να καλεή εγγρΫφως τους προσφάροντες να διευκρινέσουν, μάσα σε εύλογη 

προθεσμήα, το περιεχόμενο της τεχνικές έ οικονομικές προσφορΫς που άχουν υποβΫλει, αν περιάχει 

ασΫφειες έσσονος σημασήας, ατάλειες, επουσιώδεις παραλεήψεις έ πρόδηλα τυπικΫ έ υπολογιστικΫ 

σφΫλματα που η επιτροπέ κρήνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρήνιση αυτέ δεν πράπει να άχει ως 

αποτάλεσμα την ουσιώδη αλλοήωση της προσφορΫς και δεν πράπει να προσδήδει αθάμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονάκτημα στη συγκεκριμάνη προσφορΫ σε σχάση με τις λοιπάς.                                                   Η ……….. 

Η κατΫθεση προσφορΫς τεκμαήρει την αποδοχέ πλέρως και ανεπιφυλΫκτως από τον προσφάροντα, όλων 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν άχουν ασκηθεή σχετικάς 

ενστΫσεις κατΫ της παρούσας διακέρυξης.   

Σο τεύχος της Διακέρυξης αναρτΫται στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Ηλείασ,6ης ΤΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  

2. ΚατΫ τα λοιπΫ ο διαγωνισμός θα γήνει, σύμφωνα με τα παρακΫτω παραρτέματα που επισυνΫπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μάρος αυτές:                                                                                

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ : ΄Όροι διακέρυξης                                                                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σεχνικάς προδιαγραφάς – Προϋπολογισμός                                                               

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ : Τπόδειγμα Τπεύθυνης Δέλωσης                                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄: Τπόδειγμα οικονομικές προσφορΫς                                                                                 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ :    ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

3. Συχόν διευκρινέσεις σχετικΫ με τους όρους της Διακέρυξης από το τμέμα Προμηθειών (τηλ: 

2621082784 email: promithiesgnpyr@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
www.nosokomeiopyrgoy.gr
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.600,00 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α.  

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 
ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 4 ΜΗΝΟΥ    

ΚΑΤΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1 ΑΛΑΣΙ ΙΨΔΙΟΤΦΟ ΗΜΙΦΟΝΔΡΟ  1 KGR ΚΙΛΟ 100 

2 ΑΛΑΣΙ ΧΙΛΟ 1KGR ΚΙΛΟ 80 

3 ΑΛΕΤΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΗΕΨ 1KGR ΚΙΛΟ 40 

4 ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ  160 GR. ΣΕΜΑΦΙΟ 640 

5 ΑΤΓΑ  ΣΕΜΑΦΙΟ 2200 

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410  GR ΣΕΜΑΦΙΟ 16 

7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 LT 
ΣΕΜΑΦΙΟ 

160 

8 ΖΑΦΑΡΗ   1 KGR ΚΙΛΟ 800 

9 ΖΑΦΑΡΗ ΑΦΝΗ  1 KGR ΚΙΛΟ 4 

10 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΑΦΙΒΑΔΕ  500GR ΣΕΜΑΦΙΟ 340 

11 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  ΦΟΝΔΡΟ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 240 

12 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΣΡΙΟ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 200 

13 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΛΑΖΑΝΙΑ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 160 

14 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΥΣΟ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 400 

15 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΠΕΝΕ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 340 

16 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΟΤΑΜΑΚΙ  500  GR ΣΕΜΑΦΙΟ 600 

17 ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΦΤΛΟΠΙΣΕ 500GR ΣΕΜΑΦΙΟ 340 

18 ΚΑΥΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΕΜΕΝΟ 200  GR  

ΣΕΜΑΦΙΟ 

360 

19 ΜΑΓΙΑ 8GR ΣΕΜΑΦΙΟ 12 

20 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 500  GR ΣΕΜΑΦΙΟ 200 

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 320 

22 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΥΤΣΙΚΗ 100%) ΑΣΟΜΙΚΗ  10 GR 

(Ε ΤΚΕΤΑΙΑ-ΚΟΤΣΙ ΣΨΝ 100 ΣΕΜΑΦΙΨΝ) 

ΚΟΤΣΙ 

120 
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23 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 20 GR  ΣΕΜΑΦΙΟ  24.000,00 

24 

ΜΠΑΦΑΡΙΚΑ (ΠΙΠΕΡΙ-ΡΙΓΑΝΙ-ΚΑΝΕΛΛΑ  Κ.Λ.Π.) 

ΣΨΝ 500 GR 

ΣΕΜΑΦΙΟ 

48 

25 ΜΠΕΩΚΕΝ ΠΑΟΤΝΣΕΡ 20 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 

 26 ΜΠΕΑΜΕΛ  174GR  ΣΕΜΑΦΙΟ 120 

27 

ΝΕΡΟ ΕΜΥΙΑΛΨΜΕΝΟ 0.5 LT (Ε ΤΚΕΤΑΙΑ 

ΣΨΝ 24 ΣΕΜΑΦΙΨΝ) 

ΣΕΜΑΦΙΟ 

480 

28 ΞΤΔΙ ΥΙΑΛΗ  400 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 132 

29 

ΠΟΤΡΕ ΚΟΝΗ ΠΟΤΔΡΑ ΣΤΠΟΤ MAGGI έ 

NESTLE έ KNOHR (5KGR) 

ΣΕΜΑΦΙΟ  

120 

30 ΡΤΖΙ ΓΛΑΕ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 160 

31 ΡΤΖΙ ΚΙΣΡΙΝΟ ΑΜΕΡΙΚΗ 1KGR ΣΕΜΑΦΙΟ 800 

32 ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΦΟΝΔΡΟ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 12 

33 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ  1  KGR ΣΕΜΑΦΙΟ 160 

34 ΣΡΑΦΑΝΑ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 20 

35 ΣΡΙΓΨΝΟ ΣΤΡΑΚΙ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ  ΚΟΤΣΙ 160 

36 ΣΑΙ   ΥΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΣΕΜΑΦΙΟ 5000 

37 ΥΑΚΕ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 140 

38 ΥΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ  250 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 12 

39 ΥΑΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΣΕ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 80 

40 ΥΑΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 160 

41 ΥΙΔΕ  ΧΙΛΟ 250  GR ΣΕΜΑΦΙΟ 320 

42 ΥΙΔΕ ΦΟΝΔΡΟ 250 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 16 

43 ΥΡΤΓΑΝΙΑ ΣΡΙΜΜΕΝΗ 10KGR ΣΕΜΑΦΙΟ 200 

44 

ΥΡΤΓΑΝΙΕ ΑΣΟΜΙΚΕ 16  GR (Ε ΤΚΕΤΑΙΑ-

ΚΟΤΣΙ -ΣΕΜΑΦΙΟ ΣΨΝ ΔΤΟ ΥΡΤΓΑΝΙΨΝ) 

ΣΕΜΑΦΙΟ 

24000 

45 ΥΤΛΛΟ ΥΟΛΙΑΣΑ 450-500  GR ΣΕΜΑΦΙΟ 12 

46 

ΥΤΙΚΟ ΦΤΜΟ ΤΝΔΤΑΜΟ ΚΑΡΟΣΟ –

ΜΗΛΟ-ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 250 ML 

ΣΕΜΑΦΙΟ 

2400 

47 ΥΤΣΙΝΙ 1  KGR ΣΕΜΑΦΙΟ 80 

48 ΦΑΜΟΜΗΛΙ   ΥΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΣΕΜΑΦΙΟ 5000 
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49 ΦΤΜΟ ΥΙΑΛΗ ΛΕΜΟΝΙΟΤ  340 GR ΣΕΜΑΦΙΟ 880 

50 ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΕΜΑΧΙΟ 40 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΠΣ:   22.600,00 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΟΟΙ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

  

Αναθάτουσα Αρχέ Γενικό Νοσοκομεήο Πύργου-Γ.Ν.Ηλεήας  

Σήτλος προμέθειας/ CPV  «ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV:15000000-8 

Προϋπολογισμός ΔαπΫνης 

Φωρής  ΥΠΑ / με ΥΠΑ 
20.000,00 χωρίς ΥΠΑ / 22.600,00 ευρώ συμπερ. Υ.Π.Α.  

Φρηματοδότηση  

ΚΑΕ    ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ 1511 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΣΕΑΡΨΝ (4) ΜΗΝΨΝ  

Σόπος Τποβολές Προσφορών 
Ν. Μ .Πύργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ, Ε.Ο Πφργου – Πατρών, 

υντριάδα, Σ.Κ. 27 131 Πφργοσ, Σμέμα Πρωτοκόλλου 

Δικαήωμα συμμετοχές 

Τποψέφιοι έ προσφάροντες και, σε περήπτωση ενώσεων, τα μάλη 

αυτών μπορούν να εήναι φυσικΫ έ νομικΫ πρόσωπα εγκατεστημάνα σε 

 κρΫτος-μάλος της Ένωσης 

 κρΫτος-μάλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) 

 τρήτες χώρες που άχουν υπογρΫψει και κυρώσει τη υμφωνήα 

Δημοσήων υμβΫσεων 

 τρήτες χώρες που άχουν συνΫψει διμερεής έ πολυμερεής συμφωνήες 

με την Ένωση. 

Σρόπος Τποβολές 

Προσφορών 
φραγισμάνες προσφοράς 

Καταληκτικέ Ημερομηνήα 

Τποβολές Προσφορών 10/10/19, ημάρα ΔΕΤΣΕΡΑ & ώρα 14:30 μμ 

Ημερομηνήα Διεξαγωγές 

Διαγωνισμού  11/10/16, ημάρα ΣΡΙΣΗ & ώρα 12:00 πμ 

Σόπος Διεξαγωγές 

Διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομεήο Πύργου-Γ.Ν.Ηλεήας Γραφεήο Προμηθειών 

Δημοσιότητα 
 ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗ 

 www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Φρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν εήκοσι (120) μάρες 

 

Φρόνος πρόσβασης Δύο (2) εργΫσιμες ημάρες από την ημερομηνήα αποσφρΫγισης των 
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συμμετεχόντων στις 

προσφοράς 

προσφορών. 

ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές  

Σεχνικέ ΠροσφορΫ 

Οικονομικέ ΠροσφορΫ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

1. Τπεύθυνη Δέλωση της παρ. 4 του Ϋρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκΫστοτε ισχύει, συμπληρωμάνη σύμφωνα με το 

ΠαρΫρτημα Γ΄. 

o Οι συμμετάχοντες πράπει να πληρούν όλες τις προϋποθάσεις που 

αναφάρονται στην υπεύθυνη δέλωση του παραρτέματος Γ΄. 

o Η ημερομηνήα της υπεύθυνης δέλωσης πράπει να εήναι εντός των 

τελευταήων τριΫντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικές ημερομηνήας υποβολές των προσφορών (δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητικέ αρχέ έ τα ΚΕΠ). 

o Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δέλωση 

υποβΫλλουν : 

 οι διαχειριστάς στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμάνης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος έ ο Διευθύνοντας ύμβουλος του Διοικητικού 

υμβουλήου για τις ανώνυμες εταιρεήες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλήου για τους 

υνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κΫθε Ϋλλη περήπτωση νομικού 

προσώπου. 

 ΚΫθε μάλος σε περήπτωση άνωσης προμηθευτών έ 

κοινοπραξήας. 

2. ΑποδεικτικΫ άγγραφα νομιμοποήησης όπου απαιτούνται. 

o ΥΕΚ σύστασης και τροποποιέσεις έ καταστατικό και 

τροποποιέσεις – τελευταήο ΥΕΚ εκπροσώπησης 

o εξουσιοδότηση υπογραφές του νομήμου εκπροσώπου 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοή φορεής 

συμμετάχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

1. ΠεριλαμβΫνει τα τεχνικΫ στοιχεήα της προσφορΫς που 

καλύπτουν τις τεχνικάς απαιτέσεις της υπηρεσήας, όπως 

απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικάς προδιαγραφάς του 

Παραρτέματος Β΄ (τεχνικΫ χαρακτηριστικΫ, φυλλΫδια, 

prospectus, εγγυέσεις, εμπειρήα κ.τ.λ..) 

2. Απαραήτητη η καταγραφέ του κωδικού του προσφερόμενου 

εήδους (κωδικός εταιρήας) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠεριλαμβΫνει τα οικονομικΫ στοιχεήα της προσφορΫς 

o υμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠαρΫρτημα Δ΄, σε χωριστό 

σφραγισμάνο φΫκελο επί ποινή απορρίψεως. 

o Σο υπόδειγμα παράχεται προς διευκόλυνση και χωρής 

δάσμευση για τους συμμετάχοντες και συμπληρώνεται 

αναλόγως. 

 

Γλώσσα ΕγγρΫφων 

Ελληνικέ 
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Νόμισμα Ευρώ (€) 

Διενάργεια Διαγωνισμού 

1. Αποσφραγήζεται ο κυρήως φΫκελος προσφορΫς, ο φΫκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχές καθώς και ο φΫκελος της τεχνικές 

προσφορΫς, εφόσον προβλάπεται από την παρούσα διακέρυξη, 

μονογρΫφονται δε και σφραγήζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 

τα δικαιολογητικΫ που υποβΫλλονται κατΫ το στΫδιο αυτό και η 

τεχνικέ προσφορΫ ανΫ φύλλο. τη συνάχεια το αρμόδιο όργανο 

ελάγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχές και 

αξιολογεή τις τεχνικάς προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακέρυξης. Κατόπιν συντΫσσει πρακτικό στο οποήο 

καταχωρεή όσους υπάβαλαν προσφοράς, τα αποτελάσματα του 

ελάγχου των δικαιολογητικών συμμετοχές και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης 

συμμετεχόντων από τη συνάχεια του διαγωνισμού.  

2. Οι φΫκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγήζονται, 

αλλΫ μονογρΫφονται και σφραγήζονται από το παραπΫνω όργανο 

και τοποθετούνται σ’ άνα νάο φΫκελο, ο οποήος επήσης σφραγήζεται 

και υπογρΫφεται από το ήδιο όργανο και φυλΫσσεται, προκειμάνου 

να αποσφραγιστεή κατΫ την κρήση της επιτροπές, εήτε ευθύς 

αμάσως, εήτε την ημερομηνήα και ώρα που ορήζεται από το αρμόδιο 

όργανο με ειδικέ πρόσκληση αυτών που άλαβαν μάρος στο 

διαγωνισμό με σχετικέ ανακοήνωση που θα τους αποσταλεή. 

3. Οι φΫκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφοράς 

δεν κρήθηκαν κατΫ την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχεήων αποδεκτάς, δεν αποσφραγήζονται, αλλΫ επιστράφονται 

μετΫ την ολοκλέρωση της διαδικασήας του διαγωνισμού. 

4. τη διαδικασήα αποσφρΫγισης των οικονομικών προσφορών η 

αρμόδια επιτροπέ ανακοινώνει τις τιμάς σε όλους τους 

συμμετάχοντες των οποήων άγιναν αποδεκτάς οι προσφοράς και 

συντΫσσει το ανΫλογο πρακτικό με τα σχετικΫ αποτελάσματα. 

5. ΜετΫ το πάρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπέ υποβΫλλει 

προς το αρμόδιο όργανο της, όλα τα σχετικΫ άγγραφα, τους 

φακάλους και τα πρακτικΫ διενάργειας του διαγωνισμού στα οποήα 

διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημάνη τη γνώμη της περή του 

συμφάροντος έ μη της προσφορΫς του μειοδότη και μπορεή να 

προτεήνει στο αρμόδιο όργανο : 

 την κατακύρωση του αποτελάσματος του διαγωνισμού. 

 τη ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού και 

επανΫληψέ του με τροποποήηση έ μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστικέ ματαήωση των αποτελεσμΫτων του 

διαγωνισμού όταν συντράχουν λόγοι δημοσήου 

συμφάροντος. 
Η αποζθράγηζε ηοσ θαθέιοσ ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής, ηωλ ηετληθώλ προζθορώλ 

θαη ηωλ οηθολοκηθώλ προζθορώλ κπορούλ λα γίλοσλ ζε κία δεκόζηα ζσλεδρίαζε, θαηά 

ηελ θρίζε ηες επηηροπής. 

 

ΠροσφορΫ 
Οι συμμετάχοντες μπορούν να δώσουν προσφορΫ για το σύνολο ή 

μέρος (με αναλυση της προσφορας), αλλΫ υποχρεωτικΫ για το 

σύνολο της ποσότητας ανά είδος. 

Κριτέριο Κατακύρωσης 

 κριτέριο κατακύρωσης ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  
Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ΟΠΨ 

ΑΤΣΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΗ ΣΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΨΛΗΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

 Η συνολικέ τιμέ συμπεριλαμβανομάνου ΥΠΑ δεν μπορεή να υπερβεή 

τον προϋπολογισμό. 
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 Προσφοράς που αποκλήνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικάς 

προδιαγραφάς και τους όρους της παρούσας διακέρυξης 

απορρήπτονται. 
 ε ηηκή ηοσ προς προκήζεηα σιηθού δίλεηαη αλά κολάδα, όπως θαζορίδεηαη ζηα έγγραθα 

ηες ζύκβαζες. Σηελ ηηκή περηιακβάλοληαη οη σπέρ ηρίηωλ θραηήζεης, ως θαη θάζε άιιε 
επηβάρσλζε, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λοκοζεζία, κε ζσκπερηιακβαλοκέλοσ Φ.Π.Α., 
γηα παράδοζε ηοσ σιηθού 

ΕνστΫσεις ύμφωνα με το Ϋρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυέσεις 

Εγγυητικέ συμμετοχές σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτεήται-  

Η κατΫθεση εγγυητικές καλές εκτάλεσης για συμβΫσεις Ϋνω των 20.000 

ευρώ εήναι απαραήτητη σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Ν. 4412/2016 

 

  



 10 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 

CPV:15000000-8  

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 

ΠΟΙΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Όλα τα ανωτάρω εήδη πράπει να εήναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν όλους τους όρους 

της ισχύουσας νομοθεσήας περή Σροφήμων και Ποτών. Επήσης, τα χαρτοκιβώτια, οι παλάτες και 

γενικΫ οι συσκευασήες να εήναι καθαράς και να πληρούν τους όρους των κεήμενων υγειονομικών και 

αγορανομικών διατΫξεων. 

Σο λΫδι θα πράπει να εήναι τουλΫχιστον extra παρθάνο ελαιόλαδο. 

Σα κονσερβοποιημάνα φρούτα και λαχανικΫ θα πράπει να εήναι Ϋριστης πυκνότητας. Επήσης η τιμέ 

στις κονσάρβες θα πράπει να εήναι σύμφωνα με το καθαρό βΫρος και όχι το μικτό. 

Σο ζαμπόν ωμοπλΫτη να εήναι περιεκτικότητας λήπους άως 3% και να εήναι ελληνικές 

προάλευσης. Επήσης, πράπει να παραδήδεται κομμάνο σε ομοιόμορφες φάτες και κλεισμάνο σε 

αεροστεγέ συσκευασήα πΫνω στην οποήα θα αναγρΫφεται η ημερομηνήα κοπές και κατανΫλωσης 

(εντός 3-4 ημερών από την ημερομηνήα κοπές). 

 Σα αυγΫ πράπει να εήναι καθαρΫ και συσκευασμάνα σε πλαστικάς θέκες οι οποήες να εήναι 

μάσα σε κιβώτια. 

 Για τις ξηράς τροφάς ο προμηθευτές θα παραδήδει πιστοποιητικΫ ότι οι αποθέκες, που 

φυλΫσσει αυτΫ τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφάς ξηρΫς φύλαξης. 

Ο προμηθευτές θα παραδήδει τα εήδη στην ποσότητα και τη συσκευασήα που θα ορήζει η 

Αποθέκη Σροφήμων του Νοσοκομεήου. Ο προμηθευτές οφεήλει να εκτελεή την παραγγελήα την ημάρα 

και την ώρα που του ζητεήται. Επήσης, πράπει να διαθάτει  απόθεμα των προϊόντων που ζητΫ το 

νοσοκομεήο. Ο προμηθευτές σε περήπτωση που κΫποιο από τα παραγγελθάντα εήδη δεν υπΫρχει 

στην αγορΫ οφεήλει να ενημερώσει την Αποθέκη Σροφήμων μάχρι τις 8 π.μ. της προηγούμενης της 

προγραμματισμάνης ημάρας της εκτάλεσης της παραγγελήας, ώστε να μη φάρει ευθύνη για τη μη 

παρΫδοση του και να προσκομήσει βεβαήωση των αγορανομικών υπηρεσιών ότι το παραγγελθάν 

εήδος δεν υπΫρχει στην αγορΫ. ε περήπτωση που ο προμηθευτές καθυστερεή να προσκομήσει τα 

εήδη έ παραλεήπει κΫποια από αυτΫ έ τα προσκομήσει σε μικρότερη ποσότητα, τότε το Νοσοκομεήο 

άχει δικαήωμα να αγορΫσει αυτΫ έ αντήστοιχΫ τους από το ελεύθερο εμπόριο σε βΫρος του 

προμηθευτέ. 

τα τιμολόγια πράπει να γήνεται σαφές περιγραφέ του προϊόντος. Αν τα τιμολόγια εήναι 

χειρόγραφα τα γρΫμματα πράπει να εήναι ευανΫγνωστα. Σρεις ημάρες προ της ενΫρξεως κΫθε 
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εβδομΫδας θα παραδήδεται στον χορηγητέ πρόγραμμα των αναγκών του Νοσοκομεήου για 

ολόκληρη την εβδομΫδα, το οποήο θα γρΫφει τα εήδη που άχει ανΫγκη για κΫθε ημάρα της 

εβδομΫδας και τις ποσότητες στο περήπου. Σην προηγούμενη ημάρα έ δύο ημάρες νωρήτερα όταν 

μεσολαβεή αργήα, που θα εήναι να φάρει ο χορηγητές στο Νοσοκομεήο τα εήδη τα οποήα θα άχουν 

οριστεή με την ανωτάρω προγραμματισμάνη παραγγελήα, η Αποθέκη Σροφήμων του Νοσοκομεήου 

θα δήνει άγγραφο εντολέ με την οποήα θα προσδιορήζει την ποσότητα, την ποικιλήα και την 

προάλευση των ειδών που άχει ανΫγκη το νοσοκομεήο. Ο χορηγητές δεν μπορεή να αρνηθεή την 

χορέγηση οποιουδέποτε εήδους του παραγγελθεή. 

ΑντικατΫσταση κΫποιου προϊόντος επήσης μπορεή να ζητηθεή από το Νοσοκομεήο στην 

περήπτωση που κατΫ την παρασκευέ και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος παρατηρηθούν 

αλλοιώσεις στις φυσικάς έ χημικάς ιδιότητες του τροφήμου. 

Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το νοσοκομεήο, από τον ανΫδοχο προμηθευτέ, πράπει 

να προάρχονται μόνο από εταιρεήες που διαθάτουν πιστοποήηση HACCP έ αντήστοιχη βεβαήωση 

από τον Ε.Υ.Ε.Σ. Ο χορηγητές εήναι υποχρεωμάνος να προσκομήσει την ανΫλογη βεβαήωση έ 

πιστοποήηση. 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ: 

 Η μεταφορΫ στο Νοσοκομεήο θα γήνεται με μεταφορικΫ μάσα του χορηγητέ σύμφωνα 

με τις Τγειονομικάς και Αγορανομικάς διατΫξεις που ισχύουν. 

 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ: 

ε περήπτωση αμφιβολήας όσον αφορΫ την ποιότητα των ανωτάρω ειδών οι επιτροπάς 

παραλαβές του Νοσοκομεήου οφεήλουν να αποστεήλουν αντιπροσωπευτικό δεήγμα αυτών, 

σύμφωνα με τα όσα ορήζονται ,στο παρΫρτημα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
 1. Όλοι οι προμηθευτάς που θα συμμετάχουν στο διαγωνισμό να διαθάτουν πιστοποιητικό 
ΑνΫλυσης  Κινδύνων και Κρήσιμων ημεήων Ελάγχου (HACCP) που θα άχει εκδοθεή από φοράα 
πιστοποήησης διαπιστευμάνο από το Ε.Τ.Δ. για το αντήστοιχο πεδήο τροφήμων έ βεβαήωση από τον 
ΕΥΕΣ ( έ την συνεργαζόμενη με τον ΕΥΕΣ αρμόδια Νομαρχιακέ Τπηρεσήα για τη διενάργεια 
ελάγχου) ότι εφαρμόζει ορθώς σχάδιο HACCP , με πρόσφατη ημερομηνήα άκδοσης όχι πάραν του 

εξαμένου από την ημερομηνήα διενάργειας του διαγωνισμού. 

2. ε περήπτωση που η εταιρήα που καταθάτει προσφορΫ, δεν παρΫγει τα   αντήστοιχα προϊόντα, θα 
πράπει να καταθάσει τα πιστοποιητικΫ αυτΫ και για τις  εταιρήες από τις οποήες θα προμηθεύεται τα 

προϊόντα.  

3. Οι παραγωγοή νωπών προϊόντων τα οποήα δεν άχουν υποβληθεή σε πρώτη   μεταποήηση δεν 

υποχρεούνται να καταθάσουν πιστοποιητικό HACCP έ βεβαήωση από τον ΕΥΕΣ. 

4. ε περήπτωση που δεν παρουσιαστεή κανάνας προμηθευτές που να διαθάτει  τα πιο πΫνω 

πιστοποιητικΫ θα ισχύει το παρΫρτημα 2 (α,β). 

5. ΕΫν στο διαγωνισμό παρουσιαστούν προμηθευτάς οι οποήοι διαθάτουν πιστοποιητικό ΑνΫλυσης 
Κινδύνων και Κρήσιμων ημεήου Ελάγχου (HACCP) έ βεβαήωση από τον ΕΥΕΣ όπως αναφάρεται 
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στην παρ. 1, αυτόματα η παρΫγραφος 2 του παραρτέματος Β παύει να ισχύει και 
απορρήπτονται αυτόματα οι προμηθευτάς οι οποήοι δεν διαθάτουν πιστοποιητικό ΑνΫλυσης 

Κινδύνων και Κρήσιμων ημεήου Ελάγχου (HACCP) έ αντήστοιχη βεβαήωση από τον ΕΥΕΣ. 

 6. Ο προμηθευτές πράπει να προσκομήζει βεβαήωση καταλληλότητας της Δ/νσης Τγιεινές για τα 
μάσα μεταφορΫς που αφορούν στη διακήνηση προϊόντων μη ζωικές προάλευσης και της Δ/νσης 
Κτηνιατρικές για τα μάσα μεταφορΫς που αφορούν στην διακήνηση των προϊόντων ζωικές 

προάλευσης. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

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

παραλαβές διατηρεή το δικαήωμα μετΫ την μακροσκοπικέ εξάταση και επή αμφιβολήας κανονικότητας 

έ καταλληλότητας του τροφήμου να προβαήνει, παρουσήα του χορηγητέ, στην λέψη δειγμΫτων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις δειγματοληψήες, στον Κώδικα Σροφήμων και Ποτών, που θα 

αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το 

στάλνει για εξάταση ανΫλογα με τον προορισμό του: . 

Α) το Γενικό Φημεήο του ΚρΫτους αν θα πρόκειται για χημικέ ανΫλυση έ εξάταση.  

Β)το Κτηνιατρικό Εργαστέριο Πύργου, αν απαιτεήται μικροβιολογικέ και βακτηριολογικέ εξάταση 

των τροφήμων. 

Ο χορηγητές άχει το δικαήωμα να ζητέσει από την Επιτροπέ Παραλαβές να διενεργεή 

δειγματοληψήα και αποστολέ του δεήγματος με την παραπΫνω διαδικασήα. 

Η αξήα των δειγμΫτων βαρύνει τον χορηγητέ. Σα άξοδα δειγματοληψήας, 

πραγματογνωμοσύνης και μεταφορΫς, βαρύνουν εξ' ολοκλέρου το χορηγητέ,                    

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ 

α. Η κΫθε επιχεήρηση έ εταιρεήα η οποήα θα προμηθεύει Ϋμεσα έ άμμεσα με τρόφιμα το Νοσοκομεήο 

εήναι υποχρεωμάνη να εφαρμόζει, να διατηρεή και να αναθεωρεή μια μόνιμη διαδικασήα, η οποήα 

αναπτύσσεται και υλοποιεήται σύμφωνα με τις αρχάς του υστέματος ΑνΫλυσης Κινδύνων και 

Κρήσιμων ημεήων Ελάγχου (HACCP), όπως επιβΫλλεται με την Κ.Τ.Α. αριθμ. 487 (ΥΕΚ 

1219/τ.Β΄4.10.2000) σε συμμόρφωση με την οδηγήα 93/94/ΕΟΚ. 

β. Για τον παρόντα διαγωνισμό θα γήνουν δεκτάς προσφοράς επιχειρέσεων οι οποήες δεν άχουν 

ολοκληρώσει την ανΫπτυξη του συστέματος HACCP, θα υποχρεούνται όμως το αργότερο μάχρι 

την ημερομηνήα που θα ανοιχτούν οι φΫκελοι των προσφορών να εφαρμόσουν έ να πΫρουν 

πιστοποήηση H.A.C.C.P. έ να άχουν αντήστοιχη βεβαήωση από τον Ε.ΥΕ.Σ., αλλιώς θα 

κηρύσσονται άκπτωτοι. 

γ. Ο κΫθε προμηθευτές θα πράπει να τηρεή όλες τις ισχύουσες υγειονομικάς, κτηνιατρικάς κ.α. 

διατΫξεις, αλλΫ και γενικότερα το ισχύον νομικό πλαήσιο που αφορΫ την λειτουργήα της 

επιχεήρησές του και τη διΫθεση των τροφήμων. 

δ. Σα αρμόδια κρατικΫ όργανα (ΕΥΕΣ κ.λ.π.) αλλΫ και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομεήου 

(επόπτης δημόσιας υγεήας, τεχνολόγος τροφήμων, επιτροπέ παραλαβές) άχουν το δικαήωμα να 

προβαήνουν σε ελάγχους (μακροσκοπικούς, δειγματοληψήες κ.α.)και στη συνάχεια σε ενάργειες 

όπως από το σχετικό νομικό πλαήσιο προβλάπονται. . 
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ε. την περήπτωση που μετΫ από την τέρηση όλων των νομήμων διαδικασιών ελάγχου, διαπιστωθεή 

ότι το τρόφιμο με το οποήο προμέθευσε το Νοσοκομεήο η επιχεήρηση έταν ακατΫλληλο έ μη 

κανονικό έ με οποιοδέποτε χαρακτηρισμό δήνει η ισχύουσα νομοθεσήα και δηλώνει 

ακαταλληλότητα του τροφήμου αυτού για κατανΫλωση από τον Ϋνθρωπο, το Νοσοκομεήο 

διατηρεή το δικαήωμα να κηρύξει άκπτωτο το συγκεκριμάνο προμηθευτέ. 

    Όλα τα ανωτάρω στοιχεήα προς απόδειξη εκπλέρωσης των όρων αποδοχές των 

διαγωνιζομάνων, πράπει να περιληφθούν στο φΫκελο της Σεχνικές ΠροσφορΫς στην ελληνικέ 

γλώσσα, σε πλέρη ανταπόκριση-παραπομπέ (ανΫ παρΫγραφο) τόσο με τις τεχνικάς 

προδιαγραφάς και τους λοιπούς όρους της διακέρυξης όσο και τα δικαιολογητικΫ (αντήγραφα 

,σύμφωνα με την κεήμενη νομοθεσήα). Προς τούτο συντΫσσεται και υποβΫλλεται υπογεγραμμάνος ο 

Πίνακας υμμόρφωσης της παρούσης 

       ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   
   
   

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΙΨΕΙ: 

1. Τπολογισμός ποσοστού έκπτωσης                                                                                                                                                                            

α)Σο ποσοστό άκπτωσης στα εκατό (%) υπολογήζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κΫθε φορΫ μάση 

τιμέ λιανικές πώλησης του εήδους, την ημάρα παρΫδοσές του και που αντιστοιχεή στην ποιότητα και  

σε κΫθε Ϋλλο χαρακτηριστικό γνώρισμΫ του.                                                                                                                                                                                                                             

β) τις  περιπτώσεις στις οποήες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμέ, βρήσκονται 

χαρακτηριστικΫ πάρα από τις τιμάς που προσφάρονται στην αγορΫ (ακραήες περιπτώσεις) αυτάς 

δεν υπολογήζονται  στη διαμόρφωση της μάσης τιμές, αλλΫ λαμβΫνεται υπόψη η αμάσως 

προηγούμενη τιμέ ( ανώτερη έ κατώτερη).                                                          γ) τις περιπτώσεις που 

εήναι αδύνατος ο προσδιορισμός κΫποιου χαρακτηριστικού του εήδους ( όπως προάλευση τύπος) 

από το οποήο εξαρτΫται η τιμέ, το εήδος αποτιμΫται στην κατώτερη τιμέ, από την οποήα και 

αφαιρεήται η άκπτωση.                                                                                                                                                                                                   

δ) Για τα εήδη που τελούν σε καθεστώς διατήμησης, το ποσοστό άκπτωσης στα εκατό (%) θα 

υπολογήζεται στην τιμέ διατήμησης που ισχύει κΫθε φορΫ κατΫ την ημάρα παρΫδοσης του εήδους. Σα 

τιμολόγια, όσον αφορΫ την κανονικότητα της τιμές, θεωρούνται μάσα σε δάκα ημάρες από την 

οριζόμενη από το Νοσοκομεήο μας επιτροπέ. 

 

2. Διαδικασία παραλαβής                                                                                                                                                                                

Η παρΫδοση των ειδών θα εήναι τμηματικέ και θα γήνεται σε χώρο του  Νοσοκομεήου από τον 

Προμηθευτέ, κατΫ τις εργΫσιμες ημάρες και ώρες, με άξοδα και ευθύνη του προμηθευτέ. Οι προς 

παρΫδοση ποσότητες θα εήναι σύμφωνες με την άγγραφη παραγγελήα του Νοσοκομεήου. 

  Η παραλαβέ της προμέθειας θα πραγματοποιεήται από αρμόδια επιτροπέ παραλαβές που θα 

συγκροτηθεή για το σκοπό αυτό και θα εκδήδει σχετικΫ πρωτόκολλα παραλαβές .  

 ΚατΫ τη διαδικασήα παραλαβές των υλικών καλεήται να παραστεή, εφόσον το επιθυμεή ο 

προμηθευτές και διενεργεήται ποσοτικός και ποιοτικός άλεγχος. Η σύμβαση μπορεή να προβλάπει ότι 

ο ποιοτικός άλεγχος γήνεται με άνα έ περισσότερους από τους τρόπους που περιγρΫφονται εδώ :  

α. Με μακροσκοπικέ εξάταση.  

β. Με χημικέ έ μηχανικέ εξάταση (εργαστηριακέ εξάταση).  

γ. Με πρακτικέ δοκιμασήα  



 14 

δ. Με όλους έ με όσους από τους παραπΫνω τρόπους χρειΫζεται, ανΫλογα με το προς 

προμέθεια υλικό έ και με οποιοδέποτε Ϋλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατΫ την κρήση της επιτροπές 

παραλαβές, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλάπεται από τη σύμβαση.  

Συχόν άξοδα μεταφορΫς κατΫ της ως Ϋνω διαδικασήες ποιοτικού ελάγχου, βαρύνουν τον 

προμηθευτέ.  

  ε περήπτωση που η σύμβαση προβλάπει μόνο μακροσκοπικέ εξάταση, συντΫσσεται από 

την επιτροπέ παραλαβές οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβές έ απόρριψης) μετΫ τη διενάργεια του 

μακροσκοπικού ελάγχου. Όταν η σύμβαση προβλάπει, εκτός από την μακροσκοπικέ εξάταση και 

Ϋλλους ελάγχους (όπως χημικέ εξάταση, μηχανικέ εξάταση, πρακτικέ δοκιμασήα) συντΫσσεται από 

την επιτροπέ παραλαβές, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελάγχου και δειγματοληψήας 

και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβές έ απόρριψης) μετΫ τα αποτελάσματα των ελάγχων τούτων. 

ΕΫν, λόγω της φύσης του εήδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση άλεγχοι γήνονται από την 

επιτροπέ παραλαβές και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοή και λοιποή άλεγχοι για την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντΫσσεται από την επιτροπέ χωρής να προηγηθεή σύνταξη 

πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελάγχου και δειγματοληψήας. 
 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’                                          

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ
(1)

: Γ.Ν.ΗΛΕΊΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητζρασ:  

Ημερομηνία γζννηςησ(2):   

Σόποσ Γζννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτίου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Ημερ/νια ζκδοςησ Σαυτότητασ :  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου (Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο 

θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ θαη ηειώλ. 

γ) Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) Σπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), ii) Δσξνδνθία, όπσο απηή 

νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 

(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 



 16 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο 

νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) 

Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο 

θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ. 

ς΄) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Επηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

ζη΄) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ 

ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ. 

δ΄) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα 

εθηειεζζεί ε ζύκβαζε. 
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ε΄) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε 

δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή κνπ . (4) 

ζ΄)είκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο, 

 

Ηκεξνκελία:       /        /            

Ο – Η Δει. 

 

(Υπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά 

κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη 

ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

τοιχεήα οικονομικού φοράα 

-Επωνυμήα……………………………………………. 

-ΑΥΜ………………………………………………… 

-ΔΟΤ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Σηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνήα..…./.…../…….              

 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ας υποβΫλουμε την οικονομικέ μας προσφορΫ για τη διακέρυξη …………. για 

……………………………………, σύμφωνα με τον παρακΫτω πήνακα : 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Τπογραφέ – φραγήδα 

 

* Οι συμμετάχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το άντυπο της οικονομικές προσφορΫς με 

διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλΫβουν τις πληροφορήες που επιθυμούν, αρκεή να περιλαμβΫνονται με 

σαφένεια και ακρήβεια οι ελΫχιστες απαιτέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακέρυξης. 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΓΙΑ 

ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗ Ή 

ΑΡΟΤΕΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ  Ρ.Τ. 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 

ΜΕ ΦΡΑ 

ΕΑΑΜ 
 

6.650 kg 
   

ΜΕΑ 
 

3.000kg 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ 

 

ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ονομασήα  

ΣρΫπεζας:______________________________________________________  

ΚατΫστημα:______________________________________________  

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

Ημερομηνήα Έκδοσης: _____________________________________  

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιράσεως και διζέσεως, υπάρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.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 μάχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλέ εκτάλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορΫ στο διαγωνισμό της …………. με αντικεήμενο    ……………  

συνολικές αξήας ……………………….σύμφωνα με τη με αριθμό   ……………….  διακέρυξέ σας.  

Σο ανωτάρω ποσό της εγγύησης τηρεήται στη διΫθεσέ σας, το οποήο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβΫλουμε ολικΫ έ μερικΫ χωρής καμήα από μάρους μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής 

να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη της απαήτησές σας, μάσα σε τρεις (3) ημάρες από την άγγραφη 

ειδοποήησέ σας.  

Η παρούσα ισχύει μάχρις ότου αυτέ μας επιστραφεή έ μάχρις ότου λΫβουμε άγγραφη δέλωσέ 

σας ότι μπορούμε να θεωρέσουμε την ΣρΫπεζΫ μας απαλλαγμάνη από κΫθε σχετικέ 

υποχράωση.  

ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατΫπτωσης                    υπόκειται στο 

εκΫστοτε ισχύον πΫγιο τάλος χαρτοσέμου.  

 

 

 

 (Εξουσιοδοτημάνη υπογραφέ)  


