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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

 

ΠΤΡΓΟ  20/9/2016 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 
   

    

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

ΠΡΟ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 

 Διεύθυνση: Σμήμα Προμηθειών  

Τπεύθυνος: Ζουμπάκη Ιωάννα   

Σηλέφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   19919/20-09-2016 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ «ΧΨΜΙ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας 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 διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού 11.580,24 ευρώ 

συμπερ. Υ.Π.Α. 13% .  

Σόπος 

διαγωνισμού 

Σελική Ημερομηνία 

Τποβολής Προσφορών 

Φρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμό

ς Δαπάνης  

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικοφ 

Νοςοκομείου 

Ηλείασ, Ε.Ο 

Πφργου – 

Πατρϊν, 

υντριάδα, Σ.Κ. 

27 131 Πφργοσ, 

Ημερομηνία: 03-10-16 Ημερομηνία: 04-10 -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  

11.580,24  € με 

ΥΠΑ  13%  

Ημέρα: ΔΕΤΣΕΡΑ Ημέρα: ΣΡΙΣΗ 

Ώρα: 14:30μ.μ Ώρα: 12:00 πμ 

 

       

 

Έχοντας υπόψη: 
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1. το Ν.4250/2014 « Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 

2. το Ν.4412/2016 ( ΤΕΚ 147/Α/2016) 

3. την υπ΄αριθμ.225/02-09-16  Πράξη Διοικητή σχετικά με την Απόφαση έγκρισης διενέργειας 

του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

         4.    το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

         Προκηρύσσουμε 

1.υνοπτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια ειδών «ΧΨΜΙ» CPV 15811100-7 της Ν.Μ. Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 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 δαπάνης 11.580,24  € με ΥΠΑ  24%  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – 

Πατρών, υντριάδα, Σ.Κ. 27131 Πύργος, στις 04-10-2016, ημέρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 12:00πμ από την 

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

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων, και υπό τον όρο ότι η 

υπογραφείσα σύμβαση θα διακοπεί αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση διαγωνισμού που είναι 

ενταγμένος στο Π.Π.Τ.Τ.2014. ,  

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται ςτθν Γραμματεία του 

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

1. το Σμήμα Πρωτοκόλλου έως 03-10-2016, ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ώρα 14:30μ.μ. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον 

προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

     2.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. τον φάκελο    

         κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Ν. Μ .Πύργου του Γενικοφ 

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

 Ο αριθμός της διακήρυξης  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Σα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, 

mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Σεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 
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Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση 

αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση 

με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. χετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, 

ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, 

όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σο τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται 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)  

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:                                                                                

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ : ΄Όροι διακήρυξης                                                                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός                                                               

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ : Τπόδειγμα Τπεύθυνης Δήλωσης                                                                                        

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄: Τπόδειγμα οικονομικής προσφοράς                                                                                 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ :    ΦΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

4. Συχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα 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 ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ   11.580,24  € με ΥΠΑ  13% 

 

 

ΕΙΔΗ «ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ» 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΡΣΟ ΛΕΤΚΟ ΙΣΟΤ Σ 70% 

1Kg.  

 

15811100-7 

 

5460 kg. 

2 ΑΡΣΙΔΙΑ ΙΣΟΤ 80-100 ΓΡ. 
 

15811500-1 

 

3780 τεμ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

  

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας  

Σίτλος προμήθειας/ CPV  «ΧΨΜΙ» CPV 15811100-7 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

Φωρίς  ΥΠΑ / με ΥΠΑ 
10.248,00 χωρίς ΥΠΑ ή 11.580,24€ με ΥΠΑ 13% 

Φρηματοδότηση  

ΚΑΕ    ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 1511 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΨΝ  

Σόπος Τποβολής Προσφορών 
Ν. Μ .Πύργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ, Ε.Ο Πφργου – Πατρϊν, 

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

Δικαίωμα συμμετοχής 

Τποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη υμφωνία 

Δημοσίων υμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση. 

Σρόπος Τποβολής 

Προσφορών 
φραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Τποβολής Προσφορών 03/10/19, ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ & ώρα 14:30 μμ 
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Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού  04/10/16, ημέρα ΣΡΙΣΗ & ώρα 12:00 πμ 

Σόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας Γραφείο Προμηθειών 

Δημοσιότητα 
 ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗ 

 www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Φρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

 

Φρόνος πρόσβασης 

συμμετεχόντων στις 

προσφορές 

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Δικαιολογητικά υμμετοχής  

Σεχνική Προσφορά 

Οικονομική Προσφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

1. Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄. 

o Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

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

υποβάλλουν : 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας ύμβουλος του Διοικητικού 

υμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου για τους 

υνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου. 

 Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή 

κοινοπραξίας. 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

o ΥΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και 

τροποποιήσεις – τελευταίο ΥΕΚ εκπροσώπησης 

o εξουσιοδότηση υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που 

καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως 

απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, 

prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) 

2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου 

είδους (κωδικός εταιρίας) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

o υμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 
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o Σο υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς 

δέσμευση για τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται 

αναλόγως. 

 

Γλώσσα Εγγράφων 

Ελληνική 

 

Νόμισμα 

Ευρώ (€) 

 

Διενέργεια Διαγωνισμού 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά ανά φύλλο. τη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 

ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης 

συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου 

να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς 

αμέσως, είτε την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο 

όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 

αρμόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους 

συμμετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και 

συντάσσει το ανάλογο πρακτικό με τα σχετικά αποτελέσματα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει 

προς το αρμόδιο όργανο της, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 

φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία 

διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του 

συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να 

προτείνει στο αρμόδιο όργανο : 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος. 

 
Η αποζθράγιζη ηοσ θακέλοσ ηων δικαιολογηηικών ζσμμεηοτής, ηων ηετνικών προζθορών 

και ηων οικονομικών προζθορών μπορούν να γίνοσν ζε μία δημόζια ζσνεδρίαζη, καηά 

ηην κρίζη ηης επιηροπής. 

 

Προσφορά 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο ή 

μέρος (με αναλυση της προσφορας) ,αλλά υποχρεωτικά για το 

σύνολο της ποσότητας ανά είδος. 

Κριτήριο Κατακύρωσης  κριτήριο κατακύρωσης ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  
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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 συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί 

τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Ενστάσεις ύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται-  

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000 

ευρώ είναι απαραίτητη σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΨΩΜΙ :CPV:(15811100-7)  

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Ο άρτοσ και όλα τα αρτοςκευάςματα πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί 

Σροφίμων και Ποτϊν. 

Ο άρτοσ πρζπει να παραςκευάηεται από αλεφρι τφπου 70% ςε ςχιμα «φραντηόλασ», να είναι καλά ηυμωμζνοσ και 

κανονικά ψθμζνοσ με φλόγωμα (κόρα) κανονικά ςε όλθ τθν επιφάνεια του και να ζχει παραςκευαςκεί το 

περιςςότερο πριν από τζςςερισ (4) ϊρεσ και το λιγότερο πριν από μιςι ϊρα για να μεταφερκεί ςτο Ίδρυμα. Γενικά 

να πλθροί όλουσ τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και των Αγορανομικϊν Διατάξεων.  

Ο προμθκευτισ κα παραδίδει τα είδθ ςτθν ποςότθτα και τθ ςυςκευαςία που κα ορίηει θ Αποκικθ Σροφίμων του 

Νοςοκομείου. Ο προμθκευτισ οφείλει να εκτελεί τθν παραγγελία τθν θμζρα και τθν ϊρα που του ηθτείται. Επίςθσ, 

πρζπει να διακζτει απόκεμα των προϊόντων που ηθτά το νοςοκομείο. Ο προμθκευτισ ςε περίπτωςθ που κάποιο 

από τα παραγγελκζντα είδθ δεν υπάρχει ςτθν αγορά οφείλει να ενθμερϊςει το Γραφείο Σροφίμων μζχρι τισ 8 π.μ. 

τθσ προθγοφμενθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ θμζρασ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ, ϊςτε να μθ φζρει ευκφνθ για τθ 

μθ παράδοςθ του και να προςκομίςει βεβαίωςθ των αγορανομικϊν υπθρεςιϊν ότι το παραγγελκζν είδοσ δεν 

υπάρχει ςτθν αγορά.            ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κακυςτερεί να προςκομίςει τα είδθ ι παραλείπει 

κάποια από αυτά ι τα προςκομίςει ςε μικρότερθ ποςότθτα, τότε το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να αγοράςει αυτά ι 

αντίςτοιχά τουσ από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του προμθκευτι. 

τα τιμολόγια πρζπει να γίνεται ςαφισ περιγραφι του προϊόντοσ. Αν τα τιμολόγια είναι χειρόγραφα τα γράμματα 

πρζπει να είναι ευανάγνωςτα. Σρεισ θμζρεσ προ τθσ ενάρξεωσ κάκε εβδομάδασ κα παραδίδεται ςτον χορθγθτι 

πρόγραμμα των αναγκϊν του Νοςοκομείου για ολόκλθρθ τθν εβδομάδα, το οποίο κα γράφει τα είδθ που ζχει 

ανάγκθ για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ και τισ ποςότθτεσ ςτο περίπου. Σθν προθγοφμενθ θμζρα ι δφο θμζρεσ 

νωρίτερα όταν μεςολαβεί αργία, που κα είναι να φζρει ο χορθγθτι σ ςτο Νοςοκομείο τα είδθ τα οποία κα ζχουν 

οριςτεί με τθν ανωτζρω προγραμματιςμζνθ παραγγελία, θ Αποκικθ Σροφίμων του Νοςοκομείου κα δίνει ζγγραφο 

εντολι με τθν οποία κα προςδιορίηει τθν ποςότθτα, τθν ποικιλία και τθν προζλευςθ των ειδϊν που ζχει ανάγκθ το 

νοςοκομείο. Ο χορθγθτισ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν χοριγθςθ οποιουδιποτε είδουσ του παραγγελκεί. 

Αντικατάςταςθ κάποιου προϊόντοσ επίςθσ μπορεί να ηθτθκεί από το Νοςοκομείο ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν 

παραςκευι και τθ διακεςιμότθτα του προϊόντοσ παρατθρθκοφν αλλοιϊςεισ ςτισ φυςικζσ ι χθμικζσ ιδιότθτεσ του 

τροφίμου. 

Όλα τα προϊόντα που προμθκεφεται το Νοςοκομείο, από τον ανάδοχο προμθκευτι ,πρζπει να προζρχονται μόνο 

από εταιρείεσ που διακζτουν πιςτοποίθςθ HACCP ι αντίςτοιχθ βεβαίωςθ από τον ΕΦΕΣ. Ο χορθγθτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τθν ανάλογθ βεβαίωςθ ι πιςτοποίθςθ. 

 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

Η μεταφορά ςτο Νοςοκομείο κα γίνεται με μεταφορικά μζςα του χορθγθτι ςφμφωνα με τισ Τγειονομικζσ και 

Αγορανομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν. 
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ΔEΙΓMATOΛHΨΙA 

ε περίπτωςθ αμφιβολίασ όςον αφορά τθν ποιότθτα των ανωτζρω ειδϊν οι επιτροπζσ παραλαβισ του 

Νοςοκομείου οφείλουν να αποςτείλουν αντιπροςωπευτικό δείγμα αυτϊν, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται, ςτο 

παράρτθμα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 

 
1. Όλοι οι προμθκευτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό να διακζτουν πιςτοποιθτικό Ανάλυςθσ  Κινδφνων και 

Κρίςιμων θμείου Ελζγχου (HACCP) που κα ζχει εκδοκεί από φορζα πιςτοποίθςθσ διαπιςτευμζνο από το Ε.Τ.Δ. για 

το αντίςτοιχο πεδίο τροφίμων ι βεβαίωςθ από τον ΕΦΕΣ ( ι τθν ςυνεργαηόμενθ με τον ΕΦΕΣ αρμόδια Νομαρχιακι 

Τπθρεςία για τθ διενζργεια ελζγχου) ότι εφαρμόηει ορκϊσ ςχζδιο HACCP , με πρόςφατθ θμερομθνία ζκδοςθσ όχι 

πζραν του εξαμινου από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

2. ε περίπτωςθ που θ εταιρία που κατακζτει προςφορά, δεν παράγει τα αντίςτοιχα προϊόντα, κα πρζπει να 

κατακζςει   τα πιςτοποιθτικά αυτά και για τισ εταιρίεσ από τισ οποίεσ κα προμθκεφεται τα προϊόντα.  

3. Οι παραγωγοί νωπϊν προϊόντων τα οποία δεν ζχουν υποβλθκεί ςε πρϊτθ μεταποίθςθ δεν υποχρεοφνται να 

κατακζςουν πιςτοποιθτικό HACCP ι βεβαίωςθ από τον ΕΦΕΣ. 

4. ε περίπτωςθ που δεν παρουςιαςτεί κανζνασ προμθκευτισ που να διακζτει τα πιο πάνω πιςτοποιθτικά κα ιςχφει 

το παράρτθμα 2 (α,β). 

5. Εάν ςτο διαγωνιςμό παρουςιαςτοφν προμθκευτζσ οι οποίοι διακζτουν πιςτοποιθτικό Ανάλυςθσ Κινδφνων και 

Κρίςιμων θμείου Ελζγχου (HACCP) ι βεβαίωςθ από τον ΕΦΕΣ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 1, αυτόματα θ 

παράγραφοσ β,  του παραρτιματοσ 2,  παφει να ιςχφει και απορρίπτονται αυτόματα οι προμθκευτζσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν πιςτοποιθτικό Ανάλυςθσ Κινδφνων και Κρίςιμων θμείου Ελζγχου (HACCP) ι αντίςτοιχθ βεβαίωςθ από 

τον ΕΦΕΣ. 

6. Ο προμθκευτισ πρζπει να προςκομίηει βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ τθσ Δ/νςθσ Τγιεινισ για τα μζςα μεταφοράσ 

που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ προϊόντων μθ ηωικισ προζλευςθσ και τθσ Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ για τα μζςα μεταφοράσ 

που αφοροφν ςτθν διακίνθςθ των προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1                                                                                                                                                                
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

Για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των ειδϊν που χορθγοφνται ςτο Ίδρυμα, θ επιτροπι παραλαβισ διατθρεί το 

δικαίωμα μετά τθν μακροςκοπικι εξζταςθ και επί αμφιβολίασ κανονικότθτασ ι καταλλθλότθτασ του τροφίμου να 

προβαίνει, παρουςία του χορθγθτι, ςτθν λιψθ δειγμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τισ δειγματολθψίεσ, ςτον 

Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν, που κα αντιπροςωπεφει όλθ τθν ποςότθτα και κα το ςτζλνει για εξζταςθ ανάλογα με 

τον προοριςμό του: . 

Α) το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ αν κα πρόκειται για χθμικι ανάλυςθ ι εξζταςθ.  

Β)το Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Πφργου, αν απαιτείται μικροβιολογικι και βακτθριολογικι εξζταςθ των τροφίμων. 

Ο χορθγθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ να διενεργεί δειγματολθψία και αποςτολι 

του δείγματοσ με τθν παραπάνω διαδικαςία. 

Η αξία των δειγμάτων βαρφνει τον χορθγθτι. Σα ζξοδα δειγματολθψίασ, πραγματογνωμοςφνθσ και μεταφοράσ, 

βαρφνουν εξ' ολοκλιρου το χορθγθτι,                    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

α. Η κάκε επιχείρθςθ ι εταιρεία θ οποία κα προμθκεφει άμεςα ι ζμμεςα με τρόφιμα το Νοςοκομείο είναι 

υποχρεωμζνθ να εφαρμόηει, να διατθρεί και να ανακεωρεί μια μόνιμθ διαδικαςία, θ οποία αναπτφςςεται και 

υλοποιείται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του υςτιματοσ Ανάλυςθσ Κινδφνων και Κρίςιμων θμείων Ελζγχου (HACCP), 

όπωσ επιβάλλεται με τθν Κ.Τ.Α. αρικμ. 487 (ΦΕΚ 1219/τ.Βϋ4.10.2000) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 93/94/ΕΟΚ. 

β. Για τον παρόντα διαγωνιςμό κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ επιχειριςεων οι οποίεσ δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 

ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ HACCP, κα υποχρεοφνται όμωσ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία που κα ανοιχτοφν οι 

φάκελοι των προςφορϊν να εφαρμόςουν ι να πάρουν πιςτοποίθςθ H.A.C.C.P. ι να ζχουν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ από 

τον Ε.ΦΕ.Σ., αλλιϊσ κα κθρφςςονται ζκπτωτοι. 

γ. Ο κάκε προμθκευτισ κα πρζπει να τθρεί όλεσ τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ, κτθνιατρικζσ κ.α. διατάξεισ, αλλά και 

γενικότερα το ιςχφον νομικό πλαίςιο που αφορά τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του και τθ διάκεςθ των τροφίμων. 

δ. Σα αρμόδια κρατικά όργανα (ΕΦΕΣ κ.λ.π.) αλλά και τα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου (επόπτθσ δθμόςιασ 

υγείασ, τεχνολόγοσ τροφίμων, επιτροπι παραλαβισ) ζχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ςε ελζγχουσ 

(μακροςκοπικοφσ, δειγματολθψίεσ κ.α.)και ςτθ ςυνζχεια ςε ενζργειεσ όπωσ από το ςχετικό νομικό πλαίςιο 

προβλζπονται. 

ε. τθν περίπτωςθ που μετά από τθν τιρθςθ όλων των νομίμων διαδικαςιϊν ελζγχου, διαπιςτωκεί ότι το τρόφιμο 

με το οποίο προμικευςε το Νοςοκομείο θ επιχείρθςθ ιταν ακατάλλθλο ι μθ κανονικό ι με οποιοδιποτε 

χαρακτθριςμό δίνει θ ιςχφουςα νομοκεςία και δθλϊνει ακαταλλθλότθτα του τροφίμου αυτοφ για κατανάλωςθ από 

τον άνκρωπο, το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο το ςυγκεκριμζνο προμθκευτι. 

  

ΕΙΔΗ «ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ» 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΑΡΣΟ ΛΕΤΚΟ ΙΣΟΤ Σ 70% 1Kg.  
 

15811100-7 

 

5460 kg 

2 ΑΡΣΙΔΙΑ ΙΣΟΤ 80-100 ΓΡ. 

 

15811500-1 

 

3780 τεμ. 

 

  Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων 

(απαράβατοι όροι), πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Σεχνικής Προσφοράς. 

       ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
   
   
   

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΙΨΕΙ: 

1. Τπολογιςμόσ ποςοςτού έκπτωςησ                                                                                                                                                                            

α)Σο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτα εκατό (%) υπολογίηεται ςτθν νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ 
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πϊλθςθσ του είδουσ, τθν θμζρα παράδοςισ του και που αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και  ςε κάκε άλλο 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του.                                                                                                                                                                                                                             

β) τισ  περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ, τόςο θ ανϊτερθ όςο και θ κατϊτερθ τιμι, βρίςκονται χαρακτθριςτικά πζρα από τισ 

τιμζσ που προςφζρονται ςτθν αγορά (ακραίεσ περιπτϊςεισ) αυτζσ δεν υπολογίηονται  ςτθ διαμόρφωςθ τθσ μζςθσ 

τιμισ, αλλά λαμβάνεται υπόψθ θ αμζςωσ προθγοφμενθ τιμι ( ανϊτερθ ι κατϊτερθ).                                                          

γ) τισ περιπτϊςεισ που είναι αδφνατοσ ο προςδιοριςμόσ κάποιου χαρακτθριςτικοφ του είδουσ ( όπωσ προζλευςθ 

τφποσ) από το οποίο εξαρτάται θ τιμι, το είδοσ αποτιμάται ςτθν κατϊτερθ τιμι, από τθν οποία και αφαιρείται θ 

ζκπτωςθ.                                                                                                                                                                                                   

δ) Για τα είδθ που τελοφν ςε κακεςτϊσ διατίμθςθσ, το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτα εκατό (%) κα υπολογίηεται ςτθν τιμι 

διατίμθςθσ που ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του είδουσ. Σα τιμολόγια, όςον αφορά τθν 

κανονικότθτα τθσ τιμισ, κεωροφνται μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν οριηόμενθ από το Νοςοκομείο μασ επιτροπι 

 
2. Διαδικαςία παραλαβήσ                                                                                                                                                                                

Η παράδοςθ των ειδϊν κα είναι τμθματικι και κα γίνεται ςε χϊρο του  Νοςοκομείου από τον Προμθκευτι, κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Οι προσ παράδοςθ ποςότθτεσ κα είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ζγγραφθ παραγγελία και με ϊρα παράδοςθσ ζωσ τισ 07:30 π.μ, ςε κάκε παραγγελία του 
Νοςοκομείου. 

  Η παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπι παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για 
το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ .  

 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ και 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Η ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με 
ζνα ι περιςςότερουσ από τουσ τρόπουσ που περιγράφονται εδϊ :  

α. Με μακροςκοπικι εξζταςθ.  
β. Με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ).  
γ. Με πρακτικι δοκιμαςία  
δ. Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με 

οποιοδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.  

Συχόν ζξοδα μεταφοράσ κατά τθσ ωσ άνω διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου, βαρφνουν τον προμθκευτι.  

  ε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παραλαβισ οριςτικό πρωτόκολλο (παραλαβισ ι απόρριψθσ) μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. Όταν 
θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ (όπωσ χθμικι εξζταςθ, μθχανικι 
εξζταςθ, πρακτικι δοκιμαςία) ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και οριςτικό πρωτόκολλο (παραλαβισ ι απόρριψθσ) μετά τα 
αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ 
ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν 
ςφνταξθ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 

 

 

  

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Ηλείας 

 

 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’                                          

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (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.ΗΛΕΚΑ –ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Ημερ/νια ζκδοςθσ Σαυτότθτασ :  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ 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 

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 
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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. 

ζ΄) 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. 

η΄) 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) 

θ΄)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) 
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(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15/ 16 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

τοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΥΜ………………………………………………… 

-ΔΟΤ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Σηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 

……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Τπογραφή – φραγίδα 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με 

διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΓΙΑ 

ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ Ή 

ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΣΟ  Π.Σ. 

ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ 
 

6.650 kg 
   

ΜΕΑ 
 

3.000kg 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ 

 

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

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

συνολικής αξίας ……………………….σύμφωνα με τη με αριθμό   ……………….  διακήρυξή 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)  


