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                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

            Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 10
o
 /Θέμα 6

ο
/02-

04-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην προμήθεια    Τροφίμων,  προϋπολογιστικής δαπάνης 7.660,34€  συν 

Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει  χαμηλότερης τιμής (ως χαμηλότερη τιμή θα 

υπολογιστεί η συνολική τιμή προσφοράς και όχι η ανά είδος χαμηλότερη τιμή), με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του 

Ν.4412/2016  & σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4605/2019 (Α52) αρθ. 43, 

(CPV: 158000000-6), ΚΑΕ 151101 

          Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών προσφορών   στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 16/05/2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.. 

 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 10:00. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο  

σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι  : 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, 

τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

πρόσκλησης) 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί 

ποινή απόρριψης, τα κάτωθι  :  

Α)  την οικονομική προσφορά  

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ και όχι συσκευασίας) 
Η τιμή  του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα. 

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή 

κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. 

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. 

απορρίπτονται.  

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. κατατίθεται σχετική υπεύθυνη 

δήλωση   

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

   Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει  

χαμηλότερης τιμής. 

  Ως χαμηλότερη τιμή θα υπολογιστεί η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και όχι η ανά είδος χαμηλότερη τιμή).  
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ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡAIΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

1) δεν  θα πρέπει να υπερβαίνει η  έκαστη προσφορά την προϋπολογισθείσα τιμή ανά 

είδος. 

2) Η  εταιρεία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα είδη 

της πρόσκλησης 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 
Α/Α Είδος 

προμήθειας 

Ποσότητα Μον.μετρ. Τιμή 

Παρατηρ 

Τιμή 

μονάδας 

Συνολική 

τιμή άνευ 

ΦΠΑ  

Συνολική 

τιμή με 

ΦΠΑ 

1 Χυμός λεμόνι 

άρτυμα 
370 ml 

8055 τεμάχιο     

2 Ζάχαρη 1964 κιλά     

3 Καφές Νες 65 

 

κιλά     

4 Καφές βραστός 

φίλτρου 500 γρ 

10 τεμάχιο     

5 Μαγιονέζα 500 

ml 

8 τεμάχιο     

6 Μπύρα κουτί 

ml 

10 τεμάχιο     

7 Πιπέρι κόκκινο 

κιλού  

24 τεμάχιο     

8 Τσάι φακελάκι 

1,5 γραμμαρίων 

6520 τεμάχιο     

9 Σακούλες 

πολυμπάγκ 

(μεγάλες) 

750 συσκευασία     

10 Γαλοπούλα 

καπνιστή 
αλλαντικό 

χωρίς μηχανικά 

διαχωρισμένο 

κρέας 

(συσκευασία 

υπό κενό) 

190 

 

κιλά     

 Συνολική 

Τιμή  

      

 

 

 

                

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 550 ημέρες. 

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

Δεν απαιτείται Εγγυητική συμμετοχής 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για 1,5 - ένα και μισό  

έτος 

 

       Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  



ΑΔΑ: ΩΔΗΒ4690ΒΓ-9Φ3



 

         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  
         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Απαιτούμενα είδη με ενδεικτική τιμή : 

 
α/α Είδος ποσότητ

α 

Μονάδα 

μέτρησης 

Προ-

υπολογισθεί

σα τιμή 

μονάδας 

Γ.Ν.Καβάλα

ς χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 

1 Χυμός λεμόνι άρτυμα 

370 ml 

8055 τεμάχιο 0,30 2416,5€ 

2 Ζάχαρη 1964 κιλά 0,78 1531,92€ 

3 Καφές Νες 65 

 

κιλά 16 1040€ 

 

4 Καφές βραστός φίλτρου 

500 γρ 

10 τεμάχιο 4,68 46,8€ 

5 Μαγιονέζα 500 ml 8 τεμάχιο 1,31 10,48€ 

6 Μπύρα κουτί ml 10 τεμάχιο 0,93 9,3€ 

7 Πιπέρι κόκκινο κιλού  24 τεμάχιο 6,76 162,24€ 

8 Τσάι φακελάκι 1,5 

γραμμαρίων 

6520 τεμάχιο 0,03 195,6€ 

 

9 Σακούλες πολυμπάγκ 

(μεγάλες) 

750 συσκευασ

ία 

0,97 727,5€ 

 

10 Γαλοπούλα καπνιστή αλλαντικό 

χωρίς μηχανικά διαχωρισμένο 

κρέας (συσκευασία υπό κενό) 

190 

 

κιλά 8 1520€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 7660,34€ 

 

 

      Τα χορηγούμενα είδη να: 

1. Είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται κατά είδος, στον ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης και να έχουν τους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους. 

2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

3. Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να 

αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία. 
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4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 

1829/2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών. 

5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 

ουσίας. 

6. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες 

παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. 

Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από χρώμα ή μελάνι 

ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες 

θα είναι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

7. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 

ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον 

τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 

καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται 

οι ενδείξεις με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα όσα 

ορίζονται από τους ανωτέρω κανόνες 

8. Δεν επιτρέπεται η χρήση Μηχανικά Διαχωρισμένου Κρέατος (ΜΔΚ) στα 

αλλαντικά. 

9. Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι 

τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης 

στην αποθήκη τροφίμων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά 

ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις 

οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος. 

11. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος, σε 

περίπτωση που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζεται. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

(www.kavalahospital.gr) 

                                 

                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                     

                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 

http://www.kavalahospital.gr/


ΑΔΑ: ΩΔΗΒ4690ΒΓ-9Φ3


		2019-05-07T12:03:05+0300
	Athens




