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ΘΕΜΑ: «Τπ. αρ. Φ144/2022 πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την προμήθεια
οικολογικϊν ςκευϊν μίασ χρήςησ (CPV: 39222110-8, Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιασ
χρήςησ) χρονικήσ διάρκειασ δφο (2) μηνϊν και προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 21.972,80€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομική άποψη προςφορά (βάςει τιμήσ)».
ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Σο ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022), άρκρο 79, «Εγκρίςεισ ςκοπιμότθτασ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν,
υλοποίθςθ ζργων και παροχι τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ και
ανάπτυξθ κτιριακϊν υποδομϊν τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου Τγείασ, των εποπτευόμενων
φορζων, του Αιγινιτειου Νοςοκομείου, του Αρεταίειου Νοςοκομείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτθρίου και
για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν».
2. Σο ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» όπωσ ιςχφει.
3.Σον ν.4412/8-8-16 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν *προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ+.
4.Σο υπ. αρ. 4963/05.10.2016 ζγγραφο τθσ ΕΠΤ με κζμα «Προμικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 9 του ν.3580/2007 – Κακοριςμόσ ΚΑΑ».
5.Σον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
6.Σον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
7.Σον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ
Διατάξεισ».
8.Σον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
9.Σον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ Αλλαγζσ ςτο φςτθμα Τγείασ και Άλλεσ
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
10.Σον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων...και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.
11.Σον ν.3846/(ΦΕΚ 66Αϋ/11-05-2010), άρκρο 24 που αφορά τροποποιιςεισ ςχετικϊν άρκρων του ν.3580/07.
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12.Σον ν.3580/07(ΦΕΚ/134 Α /18-06-2007) Περί Προμθκειϊν των Νοςοκομείων.

13.Σον ν.3329/2005 (ΦΕΚ /81 Α/ 2005) «Περιφερειακι υγκρότθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».
14.Σθν υπ. αρ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Τ.Α ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», όπωσ
ιςχφει.
15.Σθν υπ. αρικμ. Γ4β/Γ.Π.:88838/19 Απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ «Διοριςμόσ νζου Διοικθτι ςτο Γ.Ν.Α.
“Ιπποκράτειο’’» (ΦΕΚ 16/ΤΟΔΔ/14.01.2020).
ο

16.Σθν υπ. αρ. ΑΔ. 14/25-07-2022 (κζμα 69 ), ζγκριςθσ όρων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. (ΑΔΑ:
63124690Ω-Ε8Ο, ΑΔΑΜ: 22REQ011062901 2022-08-05).
17.Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των
21.972,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. και κα καλυφκεί από τον Σακτικό
Προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 1566/05-08-2022
Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 608Χ4690Ω-Φ7Ε, ΑΔΑΜ: 22REQ011063004 2022-08-05).
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
1. Σθν εταιρεία JGT GLOBAL E.E., να υποβάλει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά για τθν προμικεια του
Παραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςθσ, ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Τπ. αρ. Φ144/2022
πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την προμήθεια οικολογικϊν ςκευϊν μίασ χρήςησ (CPV:
39222110-8, Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιασ χρήςησ) χρονικήσ διάρκειασ δφο (2) μηνϊν και
προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 21.972,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά (βάςει τιμήσ), ςτο Σμιμα Γραμματείασ (Πρωτόκολλο) του
η
Νοςοκομείου μζχρι τθν 16 ΑΤΓΟΤΣΟΤ, ημζρα ΣΡΙΣΗ και ϊρα 09:00π.μ. Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των
προςφορϊν κα γίνει ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ςτισ 16 ΑΤΓΟΤΣΟΤ, ημζρα ΣΡΙΣΗ και ϊρα
10:00π.μ. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.
2. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Σμθματικζσ ι
εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
3. Περιεχόμενο προςφοράσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι προςφορά ςε
κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα εμπεριζχονται:
3.1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ β) οι προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ ικανοποιοφν τισ παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ τεχνικζσ απαιτιςεισ και γ) ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 120 θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
3.2. Οικονομικι Προςφορά του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται κατ’ ελάχιςτον θ τιμι του
προςφζροντοσ για κάκε υπθρεςία με τθ ςυμπλιρωςθ του Πίνακα του Παραρτιματοσ Β, που αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
3.3. Κακϊσ και τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο,
προςκομίηεται για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ
φορζα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. υγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο
προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για
τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Π.Ε, για τον Διευκφνοντα
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φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι
Α.Ε.
2. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά ςτθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ
χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
3. πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου.
4.πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ.
4. Παραδοτζα / Χρονοδιάγραμμα: Για τθν παροχι τθσ προμικειασ κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν»,
όπωσ ιςχφουν. ε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντόσ των χρονικϊν ορίων που παρζχονται ςτον ανάδοχο ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν.4412/16.
5. Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ: Η ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια διάρκειασ 2 μθνϊν δεν δφναται να
υπερβεί το ποςό των 21.972,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
6. Η κατακφρωςθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
7. Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά (μθνιαίωσ) και μετά τθν πλιρθ ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι τθσ προμικειασ, θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ
προσ τοφτο επιτροπισ και τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν.
8. Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτθν
διαδρομι www.hippocratio.gr Σμιμα Προμθκειϊν Διαγωνιςμοί-Διαπραγματεφςεισ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΟΤΖΟ

υνημμζνα: Δφο (2) ςελίδεσ
- Παράρτθμα Α: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
- Παράρτθμα Β: Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
Εςωτερική διανομή:
- Τποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ
- Σμιμα Προμθκειϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σα ςκεφθ και τα καπάκια τουσ να είναι καταςκευαςμζνα από οικολογικά υλικά (βιοδιαςπϊμενα και
κομποςτοποιιςιμα), απαλλαγμζνα πλιρωσ από πλαςτικό, κατάλλθλα για κρφα και ηεςτά τρόφιμα, κατάλλθλα
για χριςθ ςε φοφρνο μικροκυμάτων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία τθσ ΕΕ. Η καταςκευι να είναι
ςτιβαρι. Σο καπάκι να είναι κατάλλθλο για κάκε αντίςτοιχο μζγεκοσ ςκεφουσ, safelock.

ΣΙΜΗ/ΣΜΧ ΜΕ
ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕ

ΦΠΑ 24% (€)

ΚΕΤΟ 1000 ml

6.000 τμχ

0,3844

2.306,40

ΚΑΠΑΚΙ 1000 ml

6.000 τμχ

0,3844

2.306,40

ΚΕΤΟ 250 ml

50.000 τμχ

0,1736

8.680,00

ΚΑΠΑΚΙ 250 ml

50.000 τμχ

0,1736

8.680,00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

21.972,80€
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Παράρτημα Βϋ: Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ

Επωνυμία εταιρίασ
Ζδρα
ΑΦΜ
Όνομα προςφζροντοσ
τοιχεία επικοινωνίασ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ
Τπογραφι
φραγίδα

120 θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι
απόρριψθσ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα:
α/α
1

Προζθερόμενο Είδος

Μονάδα
Μέηρηζης

Ποζόηηηα

Τιμή Μονάδας

Περιγραθή: ……….
Εμπ. Κωδικός: ………
GMDN: ………..
ΕΚΑΚΠΤΥ: ………
Οίκος καηαζκεσής: …..

2
3
4

5

Μερικό Σύνολο
(πλέον ΦΠΑ)

Ποζοζηό
ΦΠΑ

Σύνολο
Κωδικός
δαπάνης με Παραηηρηηη-ρίοσ
ΦΠΑ
Τιμών

