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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 
 

11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ--ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ 
ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ 
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15.06.2015 
Τ.Κ.: 115 27 Αρ. ∆ιακήρυξης: Φ.82/15 
Πληροφορίες: Παρασκευοπούλου ∆.  
Τηλέφωνο:  213 208 8715  
Φαξ:  213 208 8530   
    
ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας διαπραγµάτευσης για την Προµήθεια 

«ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για έξι (6) µήνες  και µέχρι Εξάντλησης των Συµβατικών 
Ποσοτήτων, Προϋπολογισθείσας ∆απάνης 33.801,48€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την Χαµηλότερη 
Τιµή(Φ 82/15) 

 
ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ 

ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ   Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία 
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ Τρόφιµα 
ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ  CCPPVV Τα είδη εντάσσονται στο ΠΠΥΥΦ 2014 ως εξής: Κατεψυγµένα ψάρια, φιλέτα 

ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών (CPV: 15221000-3) µε προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 11.183,48€. Λάδι (CPV: 15411110-6) µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 
7.318,00€. Γιαούρτι CPV:15551300-8) µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.300€ 

ΕΕΙΙ∆∆ΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ Ανοιχτή ∆ιαπραγµάτευση 
ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ Χαµηλότερη Τιµή 
∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ Έξι (6) µήνες  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 

εξαντλήσεως της συµβατικής ποσότητας 
ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ €33.801,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ Ναι 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ 
ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 

01.07.2015, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00πµ. 

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τµήµα Γραµµατείας/Γραφείο Πρωτοκόλλου 
ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ∆∆ΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ 01.07.2015, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00µµ. 
∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ 
www.hippocratio.gr�Γραφείο Προµηθειών�∆ιαγωνισµοί–∆ιαπραγµατεύσεις 

 
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το α. 157 του ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
2. Το α. 47 του ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α’/11.07.2014) «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της 
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 
ενηµέρωσης …..και λοιπές διατάξεις». 
3. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 
4. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
5. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
6. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το α. 21 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής 
Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού 
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ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, 
κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.» 
8. Το ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει. 
9. Το Ν.3867/2010 ά.27 παρ.11 (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.» 
10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 
11. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
12. το α. 13 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ 14.02.2006) «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 
13. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
14. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
15. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 
16. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
17. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α’/28.09.99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες) όπως ισχύει. 
18. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει. 
19. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
20. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως ισχύει. 
21. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από 
εµπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994). 
22. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  
23. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 
24. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
138/Α΄/05.06.2003). 
25. το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.04.1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών 
Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προµηθειών του ∆ηµοσίου και 
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 
26. Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 
431/Β/07.05.1998). 
27. Την υπ’ αριθ. 14/22.04.15 (Θέµα 16ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια της εν λόγω νέας ανοικτής διαδικασίας διαπραγµάτευσης  (Α∆Α: 6ΗΧΩ4690ΩΣ-ΤΟΓ). 
28. Τις υπ. αρ. 12293/07.07.14  και τις υπ.αρ.10714/25/6/2013 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές 
της Επιτροπής. 
29. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟ∆∆/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας σχετικά µε το διορισµό της Καρά Μαρίας ως ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
30. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του 
ποσού των 33.801,48€, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» . 
 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ 
 

1. Την υπ. αρ. Φ.82/15 Ανοικτή ∆ιαπραγµάτευση, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων 
προσφορών, για την προµήθεια Τροφίµων( Κατεψυγµένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα 
ψαριών (CPV: 15221000-3) µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.183,48€. Λάδι (CPV: 15411110-6) µε 



Σελίδα 3 

 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 7.318,00€. Γιαούρτι CPV:15551300-8) µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.300€ 
για έξι  (6)µήνες  και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσιών ενός ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών (33.801,48€) συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του 
Νοσοκοµείου.  

3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Ανοιχτής ∆ιαπραγµάτευσης περιγράφονται αναλυτικά στην 
επισυναπτόµενη ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας.  

4. Η απόφαση διενέργειας της Ανοιχτής ∆ιαπραγµάτευσης, καθώς και τα συνηµµένα παραρτήµατα 
αυτής, διατίθενται µέσω του ∆ιαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr.  

5. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 01.07.15, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00πµ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο, Τµήµα Γραµµατείας/Πρωτόκολλο). Η 
ηµεροµηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων 
της Υπηρεσίας. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι τη λήξη 
της καθοριζόµενης από το παρόν προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται 
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη από το παρόν ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

6. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 01.07.15, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00µµ στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο», 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ: 115 27, Αθήνα, 1ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης: 

 α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες 

8. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, 
βασιζόµενη στο κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. 

9. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί προµηθειών 
δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
- ∆ιακήρυξη και Παραρτήµατα 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 



Σελίδα 4 

 

∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ 
 

ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΠΠ..  ΑΑΡΡ..  ΦΦ..8822//1155 
 

««ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ““ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ””  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΙΙ  ((66))  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  

ΕΕΞΞΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ,,ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠ//ΣΣΑΑΣΣ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ    3333..880011,,4488€€  ΣΣΥΥΜΜΠΠ//ΝΝΟΟΥΥ  

ΦΦΠΠΑΑ  ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ    ΤΤΙΙΜΜΗΗ»» 
 
1 Αντικείµενο της Προµήθειας 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει για τις ανάγκες της ανοικτής 
διαπραγµάτευσης , µε την κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια 
Τροφίµων  ( Κατεψυγµένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών (CPV: 15221000-3) Λάδι (CPV: 
15411110-6) Γιαούρτι CPV:15551300-8)) για έξι  (6) µήνες  και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών 
ποσοτήτων,µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 33.801,48€, συµπ/νου ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή. 

2. Ποσοτικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών 

2.1 Τα προς προµήθεια είδη, τα οποία παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καλύπτουν τις οριζόµενες ελάχιστες προδιαγραφές: 

Πίνακας Ζητηθέντων Ειδών 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα 
µέτρησης 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

1. 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΤΚ 211 550  ΚΙΛΑ  

1.802,35€ 

2. 
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Α/Κ ΤΚ 214 500  ΚΙΛΑ 

3.587,75 

3. 
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ Α/Κ ΤΚ 215 750  ΚΙΛΑ 

2.500,00 

4. 
ΧΤΑΠΟ∆Ι Α/Κ ΤΚ 280 30  ΚΙΛΑ 

208,48 

5 
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ ΤΚ 235 650  ΚΙΛΑ 

3.084,90 

 
ΣΥΝΟΛΟ    

11.183,48 

 
     

 

1. 
 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2 ΛΙΠΑΡΑ ΤΓ040 40.000  ΤΕΜ 

15.300,00 

2. 
ΛΑ∆Ι  ΤΛ001 400  ΣΥΣΚ/5 ΛΙΤΡ 

7.318,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ    

22.618,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

33.801,48 

 

 

2.2 Ειδικοί Όροι 

 Όπως αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

3. Πλαίσιο Υλοποίησης της Προµήθειας 

3.1 ∆ιάρκεια Προµήθειας 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι  (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Προµηθευτή 
και µέχρι εξαντλήσεως της συµβατικής ποσότητας. 

3.2 Προϋπολογισµός της Προµήθειας και Τρόπος Πληρωµής Προµηθευτή 

O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 
εφτακοσίων εξήντα ευρώ (33.801,48€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου.  

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας, περιλαµβάνεται το σύνολο των 
προβλεποµένων επιβαρύνσεων και δαπανών του Προµηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την 
πληρωµή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν και την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. Οι νόµιµες κρατήσεις αφορούν: 
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α) Ε.Α.Α.: 0,10% 

β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο Άρθρο 35 του Κανονισµού Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), καθώς και στην υπ΄ αριθ.2024709/601/0026/1998 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.1998), όπως ισχύει. Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, τα ορισθέντα στο Π∆ 
113/2010 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

 

4. Γενικά περί του ∆ιαγωνισµού 

4.1 Θεσµικό Πλαίσιο 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.  

4.2 Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 
εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του 
Προµηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού και Παροχή ∆ιευκρινιστικών 
Πληροφοριών 

Το παρόν τεύχος ∆ιακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www.hippocratio.gr, την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/ και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr/. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του 
παρόντος διαγωνισµού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισµού οποιασδήποτε 
παράλειψης ή σφάλµατος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο 
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Αρµόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης 
και τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού, είναι η κα Ταµαλαλίδου Χρυσάνθη, τηλ: 213 2088715, 
φαξ: 213 2088530, email: ctamal@hippocratio.gr. 

 

4.4 ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας και πληρούν τους όρους της Ανοιχτής 
∆ιαπραγµάτευσης. 

5. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

5.1 Προσφορές 

Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα το αργότερο µέχρι τις 01.07.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πµ στο Τµήµα 
Γραµµατείας/Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο), ∆ιεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ. 
115 27 Αθήνα. Οι προσφορές, µπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο 
και θα παραλαµβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, µε την απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι και την ανωτέρω 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη από το παρόν ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και υποβάλλονται 
µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο κύριο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν 
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µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται µόνο στην Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια που θα 
συνοδεύουν την Προσφορά µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε χειρόγραφη προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, η 
δε Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού (εφεξής η Επιτροπή), κατά τον έλεγχο, 
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των προκηρυχθέντων ειδών. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιµής του 
µειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα 
ποσότητα που αναφέρεται άρθρο 1 της παρούσας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% αυτής, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται και η προµήθεια θα επαναπρογγραµατίζεται εκτός εάν ο µειοδότης δεχθεί 
εγγράφως, αναλόγως τον περιορισµό της προσφοράς του. 

5.2 Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία 
του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισµού. Ειδικότερα: Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο). 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται τρεις διακριτοί, σφραγισµένοι φάκελοι, ως 
εξής: 

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», περιέχει τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που υποβάλλονται µε 
την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα.  

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) περιέχει τα στοιχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προµηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
Προκήρυξη (προσπέκτους, εγχειρίδια).  

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) περιλαµβάνει τα 
στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προµηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα. 

Οι επιµέρους ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, κατά τα οριζόµενα 
ανωτέρω, µε ανάλογη αντικατάσταση της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όπως αναφέρονται παρακάτω: 

5.2.1 Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Στον «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 
επί ποινή αποκλεισµού και σύµφωνα µε τις άρθρο 6 παρ.1, όπως αντικαταστάθηκε µε το α.3 του 
Ν.4250/14 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 
συµµετέχουν.  

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του 
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εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες 
στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 
και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις 
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.  

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

3. Εφόσον οι προµηθευτές αποστείλουν δείγµα, απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής αυτού.  

5.2.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει 
µε σαφήνεια. 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο 
και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα 
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα). 

2. Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα 
αντίγραφα του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του 
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην 
προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε την οποία θα αναφέρει την επιχειρηµατική µονάδα στην 
οποία κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

4. Αντίγραφα(επικυρωµένα όπου απαιτείται) Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ µέρους του Προµηθευτή, την τήρηση 
προτύπων διασφάλισης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους τηςπαραγράφου 2.3 ανωτέρω. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. 

5.2.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα θα αποτελείται από ένα (1) Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται κατωτέρω.  

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (%) Παρατηρητήριο Τιµών 
(Κωδικός – Τιµή) 

Μονάδα 
µέτρησης 

Τιµή 
µονάδος (€) 

1.       

2.       

3.       

 

Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση 
Ευρώ προς ξένο νόµισµα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει 
να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε προσφερόµενο είδος. Προσφορές στις οποίες δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά 
είδος ή που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 

Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών 
της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών του 
διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 

Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

β) Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 
Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

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

Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται 
σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά. Η 
σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές 
των µερών. 

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της σύµβασης που θα 
υπογραφεί. 

 

6. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

6.1 ∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα ∆ιαπραγµάτευση. Κατόπιν 
έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού (η Επιτροπή), η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές από την 
Αναθέτουσα Αρχή, θα πραγµατοποιήσει την αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών.  

6.1.1 Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς 

Η Επιτροπή συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση στις 01.07.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00µµ, 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27 
Αθήνα και παραλαµβάνει όλους τους φακέλους προσφορών που έχουν αποσταλεί στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Προσφορές που υποβάλλονται µε οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόµενο, ως απαράδεκτες, µετά την οριστικοποίηση, µε οιονδήποτε 
τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής. 

Η Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν 
παραδεκτώς, δηµοσίως και ενιαία (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονοµική προσφορά). Μονογράφονται 
δε από τα µέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. 

Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών δικαιούνται να παρευρίσκονται 
κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων όλων των 
διαγωνιζοµένων. 

6.1.2. Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς 
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Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη 
λήξη της προηγούµενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόµενο εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και, σε θετική 
περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών. Η ολοκλήρωση 
των ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των 
προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόµενης 
συνεδρίασής της. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, 
τουλάχιστον: 

α) αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου της παραλαβής των 
προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων, 

β) αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου αξιολόγησης των 
φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας, 

γ) αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν για 
οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, 

δ) αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές 
παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται, 

ε) καταρτίζει κατάλογο µειοδότη των προσφορών που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές, 
παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθµολογία. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο 
συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/ υποµνήµατα 
που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον 
συµφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε 
την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. 

Το σώµα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου 
αποστέλλεται, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισµό. 

6.2 Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η προµήθεια θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

 

7. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο ∆ιαγωνισµό για ενενήντα (90) ηµέρες 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα αναφέρουν 
ηµεροµηνία λήξης ισχύος µικρότερη της παραπάνω αναγραφόµενης, θα απορρίπτονται. Η ισχύς των 
προσφορών µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν 
από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω.  

8. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν: 

α) Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 

β) Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται µεγαλύτερος του προβλεπόµενου σύµφωνα µε 
παράγραφο 3.1 της παρούσας. 

γ) ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 

9. Ενστάσεις 

Η υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται για τους λόγους και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται αναλυτικά από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 
«ΚανονισµόςΠροµηθειών∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄).  

10. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύµβασης 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη 
συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό εως 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 
Ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ κι εως 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 
Ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 
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περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από 
την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.  

Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Νοσ/µείου το είδος ή µέρος 
αυτού, το Νοσ/µείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσµία υπογραφής της 
σύµβασης. Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης (επισυναπτόµενο σχέδιο στο Παράρτηµα Α 
της παρούσας). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική 
ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η σύµβαση θα υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προµηθευτή/Αναδόχου ή 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την υπογραφή της σύµβασης, να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα 
Β της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η 
απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της Προµήθειας/Έργου.  

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, 
κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για ένα έτος από της υπογραφής της και µέχρι εξάντλησης των 
συµβατικών ποσοτήτων.  

Η ισχύς της υπ΄ όψη σύµβασης θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την 
οποία, στο µεταξύ, συναφθούν νέες συµβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ, την 
1η Υ.ΠΕ Αττικής ή από άλλο Νοσοκοµείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο 
διαγωνισµό. 

 

11 ∆ικαίωµα Ματαίωσης ∆ιαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή (∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου) διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει 
κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της Επιτροπής:  

α) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

β) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

γ) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και 
ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α). 

δ) Την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών 
στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθούν αυτές. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

12. Παράδοση Προµήθειας 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τµηµατικά στο Τµήµα Φαρµακείου του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός 
του προβλεποµένου από την σύµβαση χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην προσφορά. Ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Π.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεποµένων 
κυρώσεων.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρµόδια Τµήµατα (Φαρµακείου, Προµηθειών) 
τουΝοσ/µείου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το είδος. 
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων 32, 
33 και 34 του Π.∆. 118/07. 

 

 
 

 

 

 

 Παραρτήµατα: 
 Α: ΣχέδιοΣύµβασης 
 Β: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
  
 Εσωτερική διανοµή: 
 - Τµήµα Προµηθειών 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ     ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ 

1. Η προσφορά να αφορά γιαούρτη παρασκευασμένη από αγελαδινό γάλα εγχώριας 

παραγωγής  με  περιεκτικότητα σε λίπος 2%.  

2. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του «Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως» και τις ισχύουσες Υγειονομικές 

και αγορανομικές  διατάξεις.Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και 

χαρακτηριστικοί του προιόντος.  

3. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διενεργεί οποιουσδήποτε ελέγχους 

(μακροσκοπικούς, χημικούς, μικροβιολογικούς) ή άλλους που θεωρεί απαραίτητους για 

να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των προϊόντων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

4. Η συσκευασία της γιαούρτης θα είναι αεροστεγής, με υλικά κατάλληλα για τρόφιμα, 

περιεκτικότητας 200ml. Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις 

‘’γιαούρτη’’, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η ημερομηνία παρασκευής και η 

ημερομηνία λήξεως. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι έντυπες, σε εμφανές σημείο της 

συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες. Να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια 

που ορίζονται στο Κεφ. ΙΙ του Π.Δ. 56/95 

5. Η μεταφορά και παράδοση της γιαούρτης θα  γίνεται σε κιβώτια καθαρά και θα πληροί 

τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές 

διατάξεις.Η θερμοκρασία μεταφοράς ορίζεται από 0-4c. 

6. Η προσφορά να συνοδεύεται  από πιστοποιητικό διαπιστευμένο  φορέα  για την ορθή 

λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της 

εταιρείας παραγωγής,  επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί 

ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης .   

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

1. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα, για την 

ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας,τυποποίησης, αποθήκευσης και  

διακίνησης του προϊόντος επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.  

2. Το ελαιόλαδο θα είναι έξτρα παρθένο οξύτητας 0,1-0,8% ελληνικής παραγωγής και 

τυποποίησης ,συσκευασίας πέντε (5)Λίτρων.Το ελαιόλαδο θα φέρει ακριβή 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων,ποιότητας , προέλευσης καθώς και 

κάθε ιδιαίτερου χαρακτηριστικού γνωρίσματος. 

3. Το ελαιόλαδο θα είναι  σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και αντικειμένων κοινής χρήσεως» και τις Υγειονομικές διατάξεις,επίσης θα είναι 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Νοσοκομείου.  

4. Η συσκευασία θα είναι σε δοχεία μεταλλικά ή πλαστικά  πέντε (5) λίτρων και θα 

παραδίδονται σε χάρτινα κιβώτια για εύκολη μεταφορά και διακίνηση.  

5. Η μεταφορά του ελαιολάδου να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.  

6. Έλεγχος μακροσκοπικός – χημικός – μικροβιολογικός.  
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

 

1. Τα είδη ψαριών είναι: Βακαλάος ακέφαλος ή φέτες, Κοκκινόψαρο ακέφαλο, Πέρκα 
φιλέτο, Γαλέος σε φέτες και Χταπόδι ενός κιλού. 

2. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για 
την ορθή λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων σηµείων 
ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 
διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη προσκόµισης.  

3. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι Ά ποιότητος, θα είναι σύµφωνα µε τον «Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών» και τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

4. Τα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την υγιεινή τροφίµων, που 
καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης.  

5. Τα είδη θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επίσηµους ελέγχους σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

6. Η κατάψυξή τους θα έχει γίνει µε άριστες συνθήκες επεξεργασίας και προετοιµασίας 
και µε τους ενδεδειγµένους υγειονοµικούς όρους. Σε περίπτωση που το κατεψυγµένο 
χταπόδι έχει υποστεί επεξεργασία µε συντηρητικά θα πρέπει στη συσκευασία τους να 
αναγράφονται τα είδη που έχουν χρησιµοποιηθεί.  

7. Τα κατεψυγµένα αλιεύµατα θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό της σάρκας τους 
θερµοκρασία < -18ο C και να διατηρούνται έτσι καθόλη τη διαδικασία διακίνησης και 
διάθεσής τους, µε ενδεχόµενες σύντοµες διακυµάνσεις προς τα πάνω το πολύ κατά 3ο 
C.  

8. Τα κατεψυγµένα φιλέτα, τεµάχια και µαλάκια να µην έχουν υπολείµµατα αίµατος, 
εντοσθίων και λοιπών οργάνων.  

9. Τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης, ενώ απαγορεύεται να διατεθούν µε µερική ή ολική απόψυξη, 
επανακατάψυξη ή µε συντήρηση σε θερµοκρασία µεγαλύτερη της προβλεπόµενης.  

10. Τα κατεψυγµένα αλιεύµατα θα πρέπει να είναι επιµελώς συσκευασµένα σε 
κατάλληλο πλαστικό φύλλο ή σάκο και µέσα σε κιβώτια πολύ καλά κλεισµένα.  

11. Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισµένα και εκσπλαχνισµένα ψάρια δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού τους βάρους.  

12. Το ποσοστό του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγµένα επεξεργασθέντα αλιεύµατα, 
δηλαδή φιλέτα και φέτες ψαριών και µαλάκια καθαρισµένα και τεµαχισµένα σε φέτες 
ή µη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους.  

13. Αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του επίπαγου, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 
επί της συσκευασίας το καθαρό βάρος του προιόντος χωρίς τον επίπαγο.  

14. Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν σε εµφανές και καλά τοποθετηµένο σηµείο 
µε ευκρινή και ανεξίτηλα γράµµατα στην ελληνική γλώσσα όλες οι απαραίτητες 
ενδείξεις.  

15. Τα εργαστήρια όπου θα γίνεται ο τεµαχισµός των ψαριών θα διαθέτουν εγκεκριµένο 
κωδικό αριθµό λειτουργίας ο οποίος θα αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος. 

16. Η µεταφορά του προϊόντος να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών» και τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, µε τη προσκόµιση Άδειας 
Καταλληλότητας Οχήµατος από Κτηνιατρικής και Υγειονοµικής πλευράς, η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Τα οχήµατα θα πρέπει να 
είναι καθαρά, απολυµασµένα και εφοδιασµένα µε καταγραφικά θερµόµετρα.  

17. Έλεγχος µακροσκοπικός – επίπαγου – µικροβιολογικός. 
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Παράρτηµα Α 
Σχέδιο Σύµβασης 

 
 

                                                                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
1η   

Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                          
" ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                     
                   

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                      

                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 

Για την προµήθεια του  είδους  «Τρόφιµα» για έξι (6) µήνες και µέχρι εξάντλησης των 
συµβατικών ποσοτήτων. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθήνας 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Για έξι  (6) µήνες και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Στην Αθήνα σήµερα ……………… οι  κατωτέρω συµβαλλόµενοι, αφενός µεν  

1) Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ η ∆ιοικητής  του  Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας “ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
και αφ’ ετέρου ο 

2)  

ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία 
…………………………………………………, Τηλ.: …………….., Fax: …………. 

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

Ύστερα από ανοικτή διαδικασία διαπραγµέτευση  της Φ82/15 ∆ιακήρυξης και την υπ΄ 

αριθµ……….(Θέµα….  ) Απόφαση  του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου  που κατακυρώνει την 

προµήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την 

Προµήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα αποκαλείται  για συντοµία 

προµηθευτής,  την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

µαζί µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π. 

1) Τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όµοια και απόλυτα 
σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην προσφορά του προµηθευτή, το προσπέκτους 
που τη συνοδεύει και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης ή τα 
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δείγµατα που έχουν κατατεθεί, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης 
αυτής, µαζί µε τους όρους διενέργειας του διαγωνισµού. 

2) Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής παρέδωσε στο Γ.Ν.Α.I. 
εγγυητική επιστολή (…………..€) τηs  
…………………………………………………………………………………………… 

3) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν παραδοθούν 
δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τα δείγµατα και αν η 
αντικατάστασή τους δεν γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες, η προµήθεια των ειδών γίνεται 
από το ελεύθερο εµπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιµής που 
πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προµηθευτή και η εγγύηση, καταπίπτει 
υπέρ του Νοσοκοµείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στη 
διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύµβασης, το ύψος τους δε 
συνοµολογείται ως δίκαιο και εύλογο. 

4) Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα, µετά την παράδοση 
και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού 
προσκοµιστούν α) τιµολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) 
βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 

5) Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύµβαση έχει απόλυτα 
προσωποπαγή χαρακτήρα. 

6) Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται 
αιτιολογηµένο περί αυτού αίτηµα του προµηθευτή και έγγραφη συναίνεση του 
αρµοδίου οργάνου του Νοσοκοµείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισµό, η 
οποία παρέχεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τµηµατικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας 
σύµβασης δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να πληρούν τους όρους της παρούσας, 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.∆. 118/2007. 

Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκοµείο εντός 48 ωρών από την ηµέρα 
παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή 
τηλεφωνικά) µε δική του ευθύνη, δικά του µέσα και δικές του δαπάνες, µέσα στις αποθήκες 
της ∆ιαχείρισης του Νοσοκοµείου. 

Συνοµολογείται ο χαρακτήρας της συµβατικής αυτής δέσµευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. 
Ο προµηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται 
του δικαιώµατος υπαναχώρησης. 

Σηµειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιµο, στέλνει 
δείγµατα στις κατά τόπους αρµόδιες χηµικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, 
προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχηµικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική 
δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. 

Όλοι οι όροι του παρόντος συνοµολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόµενη δε τροποποίηση του 
περιεχοµένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο. 
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Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι 
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της εταιρείας. 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπογράφουν δύο 
όµοια πρωτότυπα αυτής. 

Από τα τρία  πρωτότυπα τα δύο κατατίθονται στο αρµόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το άλλο 
λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ’ αρ. 
Φ82/15 ∆ιακήρυξη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆ιαπραγµάτευσης , τους όρους της οποίας η 
ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ      Για τον Προµηθευτή ή τον Ανάδοχο 

 

  
  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(TEM.) 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

(€) 

 

     

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
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Παράρτηµα Β 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα.................................................................................................................. 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Έκδοσης.......................... 
      ΕURO................................................. 
 
 
       ΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”     

       Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
       ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ-----------------------------------------(και ολογράφως )--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, 

υπέρ της 

Εταιρείας...................................................…………………...∆/ΝΣΗ........................................................

................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό--

------------ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ------------------------------------------------

----------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς κάλυψη αναγκών του---------------------------------------------------

---- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΥΡΩ αυτής . 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της σ΄ 

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

 

 

 

 

 

 

 


