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ΑΠΟΦΑΖ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε : 

1) Σν Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

2) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

3) Σν Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

4) Σν Ν.2522/1997 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

5) Σν Ν.2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6) Σν Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

7) Σν Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

8) Σνλ Ν.3580/2007 Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.    

9) Σνλ Ν.2690/9-3-1999 θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

10) Σν Ν.2741/99 «Δληαίνο θνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

11) Σν Ν.3204/2003, άξζξν 14, παξ.3, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ζε ηξφθηκα ησλ ΠΔΤΠ, ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπο θαη ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 

ζπλάπηνληαη θαη εθηεινχληαη απφ ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ ΠΔΤΠ θαη απφ ηα Ννζνθνκεία ηεο 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2889/2001.  

12) Σελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ άξζξα 1-12 

13) Σηο νδεγίεο 852/2004 ΔΚ γηα ηελ Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, 853/2004 ΔΚ  γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δστθήο πξνέιεπζεο, 854/2004 ΔΚ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δστθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν., θαη ηελ νδεγία 178/2002 ΔΚ.  

14) Σελ ΤA/Α1Β/8577/83 «Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο αδεηψλ θιπ.» (ΦΔΚ Β 526/30-8/8-9-1983). 

15) Σν Ν.3438/2006 άξζξν13 «δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ηηκήο θαη ηελ έθδνζε δειηίνπ 

πηζηνπνίεζεο ηηκψλ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ…» 

16) Σν Ν.3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.» 

17) Σελ Τ.Α.278/2005 (ΦΔΚ Β΄726/2005) «Μεηξψν Δκπφξσλ δστθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ δστθήο 

πξνέιεπζεο» 

18) Σελ ΚΤΑ 15523/8/2006 «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ' αξηζκ. 

178/2002,852/2004,853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 

Β΄/1187/31-8-2006). 

19) Σελ ππ΄ αξηζκ. 9814/17.05.2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1222/Β/20.05.2013) «Καζνξηζκφο 

εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ.  11463/6-06-2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1393/Β/6.06.2013) 

20) Σελ ππ’ αξηζ. 3567/9-05-2012 (ΦΔΚ 1585/Β΄/10-05-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηνπο 2012 

21) Σελ ππ’ αξηζκ. 6881/3-10-2012 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο «Οδεγίεο 

εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) 

έηνπο 2012 

22) Σελ ππ΄αξηζκ. 351/21-05-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ζηα Ννζνθνκεία ηεο 3
εο

 ΤΠΔ γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2012 θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 

428/26-06-2013 απφθαζε Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε ην ΠΠΤΤ 2012 ζε θσδηθνχο εηδψλ CPV 
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23) Σνλ θσδηθφ είδνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ 2012 ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Γηάθνξα Πξντφληα Γηαηξνθήο» κε θσδηθφ CPV 15800000-6 θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

165.000,00€ γηα ηνλ νπνίν σο θνξέαο δηελέξγεηαο νξίζηεθε ην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο.  
24) Σελ αξηζκ. 27/14.09.2010 εγθξηηηθή ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. 

25) Σελ αξηζκ. 46/18-03-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα 

δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ απηνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

«Γηαθφξσλ Πξντφλησλ Γηαηξνθήο» κε θσδηθφ CPV 15800000-6, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 134.000,00€ 

θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Γεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκάζεηα δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθάο   (εέδε αξηνπσιεένπ, 

θξενπσιεένπ, ηρζπνπσιεένπ, νπσξνπσιεένπ, παληνπσιεένπ, γαιαθηνθνκηθψλ), γηα έλα έηνο, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπΪλεο 134.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ, ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο (Παξάξηεκα Β’) θαη ζχληκεζε ηεο πξνζεζκίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά 4 εκέξεο. 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο  θαη ζα γίλνληαη 

δεθηέο κέρξη ηηο 28-04-2014, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 14.30 κ.κ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ 

πξνζθνξά γηα κέξνο (ην ζχλνιν ησλ εηδψλ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ εηδψλ) ή θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ νκάδσλ εηδψλ.   

     Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ζηηο 29 Απξηιένπ 2014, εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 11:00 

π.κ. κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 118/07, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ζηα Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

αλαθνηλσζεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη λα 

παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε. 

     Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ 118/07 θαη ηνπ Ν.2286/95.   

 

                                           

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο 

 

 

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο 
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Γ Δ Ν Η Κ Ο Η     Ο Ρ Ο Η 

 

Άξζξν  1  

Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο: 
 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή  βηνηερληθφ επάγγεικα, 

ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο: 

α. Έιιελεο πνιίηεο 

 β. Αιινδαπνί 

 γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

 δ. πλεηαηξηζκνί 

 ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν 

θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 

 (επέ πνηλά απφξξηςεο): 

 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (βι. άξζξν 3) 

      2.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνία :  

         i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

        ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

 - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε (ηα θπζηθά πξφζσπα ή νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ή ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ή ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο ή θάζε πξνκεζεπηήο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζε πεξίπησζε Δλψζεσο Πξνκεζεπηψλ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

 - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία 

νη αιινδαπνί).  

 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

  ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ φηη ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην 

Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ).  

 - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο νη αιινδαπνί) 

θαη κε πνην εηδηθφ επάγγεικα ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε. Δηδηθά γηα ηνπο 

πλεηαηξηζκνχο φηη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

 - ηα λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά)  δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 

απηνχ. 

3. Σα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

4.  Γήισζε ρψξαο πξνέιεπζεο  ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ (φρη γηα φζνπο πξνζθέξνπλ είδε 

παληνπσιείνπ) 

5.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη δελ 

πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) φηη κέρξη 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  iv) φηη νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην 
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πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

                    

 ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαη λα ηεξνχλ: 

Α)  Σελ  Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε  ΑΗΒ/8577/83, 

Β)  Σελ  Κ.Τ.Α. 15523/8/2006  θαη  

Γ)   Σηο νδεγίεο   852, 853, 854/2004 θαη 178/2002  ηεο ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 

             

Άξζξν 1α  
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α'290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 

 α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 

 

 (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 

 (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή  

αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Δπίζεο φηη δελ έρεη 

θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο. 

 

 (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

 (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ 

γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή 

ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 

 

 β. Οη αιινδαπνέ: 

 

 (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α. (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 (2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο 

ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. α. (2) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. α. (3)  ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 
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 (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

 γ. Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

 

 (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ α. (1) θαη (2)  ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα. 

 Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν 

θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη 

δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 

 (3) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο 

(2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε 

ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

 

 Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ 

ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

 δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: 

 

 (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α. (1) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

 (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ α.(2) θαη (3) ηνπ  παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο β.(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο γ.(2)  ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 (3)Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

 ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

 Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 

 

 ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηΪ ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνκεζεπηά απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

 

Άξζξν  2 

ΠξνζθνξΪ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ 

 

Ζ Έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην 

κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

          ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε 

παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

 

Άξζξν  3 

Δγγπάζεηο 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα 

ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο 

λα κπνξεί λα εξεπλά, αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

      Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ αξρήλ: 

α)   ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

β)   ηνλ εθδφηε 

γ)  ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ) 

δ)   ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

ε)   ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

δ)  ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο ελζηάζεσο ηεο 

δηδήζεσο 

ε)  ηνλ φξν φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ζ)  ηνλ φξν φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ 

η)  ηνλ φξν φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 

απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 

 

Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ (σο ην ζπλεκκΫλν ππφδεηγκα) 

 

 

α) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, αλέξρεηαη ζην πνζφ  πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ θαηαζέηνληαο εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνπ νξίδεηαη  θαηά νκάδα, ππννκάδα εηδψλ  ή  κεκνλσκέλν είδνο σο εμήο : 

1. Δίδε Αξηνπσιείνπ (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ)      458,00  επξψ 

2. Δίδε Κξενπσιείνπ (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) 1.647,00 >> 

α) Κξέαο Νσπφ 1.394,00 >> 

β) Κνηφπνπια Νσπά   253,00    >> 

3. Δίδε Ηρζπνπσιείνπ (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) 140,00 >>   

4. Δίδε Οπσξνπσιείνπ (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) 667,00 >> 
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5. Δίδε Γαιαθηνθνκηθά (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) 1.125,00 >>    

α)Γάια  211,00 >> 

β)Γηανχξηη 768,00 >> 

γ)Σπξί Φέηα 147,00 >> 

6. Δίδε Παληνπσιείνπ (γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) 2.666,00 >>  

α) Φάξηα-Θαιαζζηλά Καηεςπγκέλα  12,00 >> 

β) Καηεςπγκέλα Λαραληθά 101,00 >> 

γ) Διαηφιαδν θαη Διηέο 264,00 >> 

δ) Αιάηη   154,00 >> 

ε) Απγά 69,00 >> 

 

β) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηιακβάλεη επίζεο: 

-ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά-είδε ηξνθίκσλ 

-ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε  ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, δειαδή 210 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο (σο ην ζπλεκκΫλν ππφδεηγκα) 

α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίνλ ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο γηα θάζε θαηαθπξνχκελν είδνο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη επίζεο: 

-ην αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο  

-ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο ηξεηο επηπιένλ κήλεο κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα ηξφθηκα. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη 

κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. ηελ πεξίπησζε  πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν εθπνίεζήο ηνπο. 

] 

Άξζξν  4 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε 

Ϋληππε κνξθά, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

δειαδά κΫρξη 28-04-2014, εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 14:30. Οη πξνζθνξέο κπνξεί  λα απνζηέιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε. 

   Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, δειαδή  

3
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο  - ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

3. Ο αξηζκφο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Σα πξνζθεξφκελα είδε ηξνθίκσλ. 

6. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκΫλνπο  θαθΫινπο, νη νπνίνη ζα 

θΫξνπλ ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα 

εμήο: 
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Α. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1. 

 

Β. ΚΛΔΗΣΟ  ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε  «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δχν 

αληίγξαθα απαξαηηήησο: 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζε δχν αληίγξαθα.   

2. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

3. Τπεχζπλε δήισζε φηη εθαξκφδεη πάγηεο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP θαη 

αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο, νξζψλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο, νξζψλ 

πξαθηηθψλ εθηξνθήο, νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο   

4. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 

 

Γ. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ζε δχν 

αληίγξαθα, ην έληππν  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαθήξπμε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, 

ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα πεδία ηνπ (πξνζθεξφκελν είδνο, πνζνζηφ έθπησζεο, αλαινγνχλ ΦΠΑ). 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο  ρσξίο πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο.  

 

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα θαηαηεζεί ζε δχν αληίγξαθα, θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, επέ πνηλά απφξξηςεο, δηακνξθσκέλε σο εμήο: 

1. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε 

θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ.  

2. ηελ πξνζθνξά ζα πξνβιέπνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ, ηα έμνδα 

πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή. 

3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνκήζεηα 

είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα. 

4. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

5. ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ πξνζθέξεηαη, 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Οη πξνζθνξέο, επέ πνηλά απφξξηςεο,  δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ 

έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε 

νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά 

ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.. 

9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, 

είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, 

νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

10. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

11. Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ά γηα κΫξνο απηψλ (π.ρ. εέδε 

αξηνπσιεένπ – θξενπσιεένπ – ηρζπνηξνθεένπ – παληνπσιεένπ – νπσξνπσιεένπ – πνπιεξηθΪ - 

γαιαθηνθνκηθΪ).  
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Άξζξν  5 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα εθαηφλ νγδφληα (180) επηπιένλ εκέξεο εθφζνλ δεηεζεί 

απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

 

 

Άξζξν  6                                                                   

ΔΝΣΑΔΗ 
1. Καηά α) ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη γ) ηεο δηελέξγεηάο 

ηνπ σο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο.  

2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5000) 

επξψ , Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (« 

παξάβνιν απφ θάζε αηηία».)  

3.    Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ σο εμήο: 

 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή πξνκεζεπηή ζην 

δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ 

έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε 

δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ 

απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

 Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη 

ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ελζηάζεσλ 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο 

αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 

εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 

αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

4.   Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ ηνπο     πξναλαθεξφκελνπο δε 

γίλνληαη δεθηέο. 

5.   Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε θξνληίδα ηνπο. 

6.  Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 

18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην αξκφδην γηα 

ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

   Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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7.  Οη ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχληαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 2522/97.  

 

Άξζξν  7 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΗΜΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερvηθψv πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε θαη 

ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξoζθoξέο θαηά θχιιν. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδovηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ’ έλα vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε, φζσλ 

έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ oιoθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ιoηπψv ζηoηρείσv ησλ πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο.  

 

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερvηθψv θαη ιoηπψv ζηoηρείσv, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν 

κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 

ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο 

απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (fax), ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 
 

 

 

Άξζξν  8 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Σν θξηηήξην γηα ηε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο % ζηε κέζε 

ιηαληθή ηηκή ηεο αγνξάο. 

2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Πξνζθνξέο νη νπνίεο θαηά ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο 

απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 

απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο κε επνπζηψδεηο. 

4. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απαξάβαηνη θαη νπζηψδεηο, 

ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

 

Άξζξν 9 

ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 
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1. Δπί ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, κεηαμχ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ 

2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

4. Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 

 

Άξζξν 10 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

          Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα επηιεγεί θαη ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24, ηνπ ΠΓ 118/07 ήηνη : 

          Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ.1 ηνπ Π.Γ. 118/07, ζηνλ αλαθεξπρζέληα 

πξνκεζεπηή. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Απηφο  ππνρξενχηαη  λα  πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο  

γηα ηελ  ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ππφ  πξνκήζεηα  είδνπο (ρσξίο ην ΦΠΑ), ε 

νπνία θαη  ζα  παξακείλεη ζην Ννζνθνκείν κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο .  

      ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ  πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε  θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά  έθπησηνο απφ  ηελ  θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην 

φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε  απφθαζε  ηνπ Γ. . ηνπ  Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

                                              

Άξζξν 11 

ΤΜΒΑΖ 
Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο. 

 

Άξζξν 12 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

     Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη απφ ην Ννζνθνκείν βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία. 

     Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη: 

Α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν, λνκφηππα ζπληαγκέλν θαη ππνγεγξακκέλν  

Β) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή  εηο ηξηπινχλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ιέμε «εμνθιήζεθε». 

Γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

Ζ πιεξσκή ησλ ρνξεγεηψλ ζα γίλεηαη εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαλνληθφηεηα 

ησλ ηηκψλ, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κεηά απφ θάζε 

ηκεκαηηθή, νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο ), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη  φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

 

Άξζξν  13 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

1. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

2. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο :  

 i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ,   

   άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,50% 

 ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 
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 iii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):              1‰ 

3. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο (ππφ ζηνηρ. i) απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

4.  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο (4% επί ησλ θξαηήζεσλ). 

5.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

6. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

Άξζξν 14                                

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ-ΈΛΔΓΥΟ 

Α)  Ζ παξαγγειία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα δίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ζηνπο πξνκεζεπηέο εγγξάθσο ή 

ηειεθσληθψο 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ  απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία  παξάδνζεο  ηνπ είδνπο, εθηφο απφ ηα 

είδε λσπά θξέαηα, θνηφπνπια θαη ςάξηα, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη απζεκεξφλ απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο. 

Παξαγγειία  πνπ  ζα δίδεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο λα  ηελ εθηειέζνπλ ρσξίο λα  απνβεί  ζε βάξνο ηεο  πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ έρεη θαζεκεξηλή παξάδνζε, είλαη ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο έθηαθηεο θπξίσο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα εθηειεί ηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο γηα φζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνπ δεηεζεί. 

Οη κεηνδφηεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ πξνο ην  Ννζνθνκείν επαξθή ζηνηρεία φπσο ηειέθσλα, ΦΑΞ, Σαρ. 

Γ/λζε θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηέιινληαη νη παξαγγειίεο, θαζψο  επίζεο  θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

άκεζα θαη γξήγνξα ζηηο παξαγγειίεο. 

Β)  Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη  έγθαηξα  ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζζηηίνπ, παξάιιεια δε κε ηελ 

παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα (Γηεχζπλζε Αγνξαλνκίαο, 

Κεληξηθή Αγνξά, Λαραλαγνξά, Ηρζπφζθαια), πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηελ έιιεηςε  ηνπ είδνπο ζηελ αγνξά. 

Γ)  Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ ρψξσλ απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα είλαη εληειψο θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. 

Γ) Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο.  

ηα δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθεηαη επίζεο ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ή ν αξηζκφο ηεο 

παξαγγειίαο. 

Δ)  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κνλίκσλ ππαιιήισλ, πνπ ζα 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ (γηα ην Ννζνθνκείν) . 

 

      Αληηθεέκελν ηεο Δπηηξνπάο παξαιαβάο εέλαη: 
1.  Ο έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

2.  Ο  έιεγρνο ηεο  θαζαξηφηεηαο θαη ηεο  ηαθηηθήο  απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ  πξνκεζεπηψλ, 

ηδηαίηεξα ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ επαίζζεησλ θαη εππαζψλ εηδψλ. 

3.  Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνέιεπζεο σο θαη ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

γλσξίζκαηνο ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ. 

4.  Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο  

5.  Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ, κε ζχληαμε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ 

παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 

6.  Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε αλ ην πξντφλ είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε (εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο). 

7.  ε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο νκφθσλα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη  ζε  

άκεζε  αληηθαηάζηαζε   ηνπ  είδνπο, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα δηαηηεζίαο ηνπ επνκέλνπ 

εδαθίνπ.  

8.  ε πεξίπησζε πνπ ζα απνξξηθζεί ην είδνο θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά ζην 

Ννζνθνκείν επηιακβάλεηαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ε γλψκε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή (απφξξηςε είδνπο) φζν θαη γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  

9.  ε πεξίπησζε νκφθσλεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ κφλν γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, φζνλ αθνξά 

ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη  πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά είδνο 
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ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, Κηεληαηξηθήο, Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ε γλψκε ησλ 

νπνίσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

10.  Αλ  ην πφξηζκα ησλ παξαπάλσ αξκνδίσλ είλαη  ππέξ ηεο απφξξηςεο  ιφγσ ζπκβαηηθψλ  εθηξνπψλ  

αλαθνξηθά  κε ηελ πνηφηεηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαθνξεηηθά ην  Ννζνθνκείν έρεη ην απφιπην 

δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί ίζε πνζφηεηα ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ππνινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή θάζε πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ απηήλ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ πξέπεη λα παξίζηαηαη ν Πξνκεζεπηήο ή κε αληηπξφζσπν ελήιηθα θαη 

εγγξάκκαην ηνπ νπνίνπ ηελ ηδηφηεηα πξέπεη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ζην Ννζνθνκείν γηα λα ππνγξάςεη ηα 

ζρεηηθά Πξσηφθνιια Παξαιαβήο δεηγκαηνιεςηψλ απφξξηςεο σο θαη απηά ησλ παξαβάζεσλ. 

11.Δάλ ν Πξνκεζεπηήο ή ν Αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα παξαπάλσ Πξσηφθνιια ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κλεία ζ' απηά γηα ηε άξλεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

12. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη απαξαίηεηα λα δίδεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ εηδψλ γηα 

ηελ  θαηεγνξία πξνέιεπζεο, φπσο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο, ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ζα ειέγρεη κε βάζε  ηελ παξαγγειία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην δειηίν 

απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ζπλέρεηα ζα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε εμέηαζε θαη ζα 

ππνγξάθνληαη ηα Πξσηφθνιια παξαιαβήο ή απφξξηςεο ηνπ είδνπο απφ απηή θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

13. ην πξαθηηθφ παξάβαζεο ή απφξξηςεο ζα ζεκεηψλνληαη εθηφο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ παξάβαζε, ε ρξνλνινγία ηεο παξάβαζεο,  ην είδνο, ε πνζφηεηα, ε αληηθαηάζηαζε ή φρη ηνπ είδνπο πνπ 

απνξξίθζεθε φπσο  θαη θάζε  άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  θξίλεη απαξαίηεην  λα 

κλεκνλεπηεί. 

14. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ππνγξάθεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ, ε δε  

Δπηηξνπή  νθείιεη λα  αλαγξάθεη  ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο. Ζ κε ππνγξαθή απφ  ηνλ Πξνκεζεπηή  ηνπ  

Πξαθηηθνχ  παξάβαζεο  ή απφξξηςεο, απνηειεί επηβαξπληηθφ ζηνηρείν. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 

λα αηηηνινγεί ηε κε χπαξμε ηεο ππνγξαθήο  ηνπ  Πξνκεζεπηή ζηα αλσηέξσ  Πξαθηηθά, δηαθνξεηηθά ζα έρεη  

ζαλ ζπλέπεηα ηελ  επηζηξνθή  ησλ πξαθηηθψλ ζην Ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί γηα ιφγνπο ηππηθνχο. 

15. Ζ κε αλαγξαθή αληηπαξαηεξήζεσλ ζηηο ζεκεηνχκελεο παξαηεξήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζην ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ παξάβαζεο, δεκηνπξγεί ηεθκήξην γηα ηελ αιήζεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. 

 

       Γεηγκαηνιεςέα - Πξαγκαηνγλσκνζχλε 

Α) Ζ  Δπηηξνπή Παξαιαβήο φηαλ θξίλεη ζθφπηκν πξνβαίλεη ζηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο παξνπζία 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. ή ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ γηα 

εξγαζηεξηαθή αλάιπζε γηα φια ηα είδε πνχ ηπγράλνπλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Γηα φια ηα είδε θαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα ππνςία σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ε Δπηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα θαιεί ηα αξκφδηα θαζ' χιελ φξγαλα (Γεσπφλν ή Κηελίαηξν), θαζψο θαη ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηε 

δηελέξγεηα  πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηελ άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ  πξνθχπηνπλ σο πξνο  ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ δελ απαηηείηαη ην δείγκα λα πάεη ζην Υεκείν, ε γλψκε  ησλ εηδηθψλ  ζα  είλαη  

απνθαζηζηηθή  θαη  δεζκεπηηθή  γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Β) Σα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε κεηαθνξά, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα  είδε, πνπ πξνζθνκίζηεθαλ, απνδείρηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηελ παξαγγειία, ζα 

βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. 

Γ) ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, έζησ θαη αλ κέξνο ηεο φιεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο 

δελ βξέζεθε ζχκθσλν κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σα έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή ζα 

εηζπξάηηνληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε παξάδνζε ζ' απηφλ γξακκαηίνπ ή απφδεημεο είζπξαμεο ζην 

Ννζνθνκείν. 

 

 

     Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κε εηδηθφ θιηκΪθην (επηηξνπά) λα πξνβαέλεη ζε ηαθηηθνχο 

ειΫγρνπο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αλαδεηρζΫλησλ πξνκεζεπηψλ θαη λα δεηΪ ηα εηδηθΪ βηβιέα ησλ  

αζηηαηξηθψλ θαη αζηπθηεληαηξηθψλ ειΫγρσλ, πνπ εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα ηα δηαηεξνχλ ζε Ϊξηζηε 

θαηΪζηαζε θαη ηα νπνέα δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ δπζκελεέο παξαηεξάζεηο ζρεηηθΪ κε  ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη 

ηα πξντφληα ηνπο. 
 

 

Άξζξν 15 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  
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Σα είδε ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ παξαγγειία ηνπ ηδξχκαηνο ζα είλαη ΠΡΧΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξ/θεο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Καη’ εμαίξεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ/λζεο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη δπλαηφλ λα παξαγγειζνχλ είδε 

Β΄πνηφηεηαο, ε νπνία ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ηνπ ρνξεγεηή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εηδηθή ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, φπσο 

ληνκάηεο θαγεηνχ, θξνχηα γηα θνκπφζηα θηι. 

Δίλαη δπλαηφλ επίζεο, ην ίδξπκα λα παξαιάβεη εμ αλάγθεο εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν είδε β΄ πνηφηεηαο ηα 

νπνία πξνζθνκίζζεθαλ ζαλ Α΄ πνηφηεηαο απνζηέιινληαο απαξαηηήησο πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζηελ 

Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ κε αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ παξαιαβήο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα είδε ζα 

πιεξψλνληαη κε ηηκή  Β΄πνηφηεηαο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρνξεγεηή φπσο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 

αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, ε θαηεγνξία, ε πξνέιεπζε σο θαη 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. 

 

 

Άξζξν 16 

ΚΤΡΧΔΗ  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο ησλ ηδξπκάησλ απνξξίςεη ην είδνο πνπ πξνζθνκίζζεθε απφ 

ηνλ ρνξεγεηή επεηδή δελ ήηαλ ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξαγγειίαο θαη αλ αθφκε έγηλε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ ρνξεγεηή κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, ζεσξνχκελε θαη ε πεξίπησζε απηή 

ζαλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληάμεη πξσηφθνιιν 

παξάβαζεο ην νπνίν ζα ζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Ν. Καζηνξηάο. 

Δάλ απφ αλάγθε παξαιεθζεί απφ ην ίδξπκα είδνο θαησηέξαο πνηφηεηαο απ’ απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε ή κε ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή θαη 

ελεκεξψλεη ην Γ.. ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ θαη θπξψζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν ρνξεγεηήο παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη ην είδνο πνπ ηνπ 

παξαγγέιζεθε ή πξνζθνκίζεη απηφ κε θαζπζηέξεζε ην ίδξπκα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην είδνο απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη απηήο ηνπ ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αίηηα απηή ζα βαξχλνπλ ηνλ ρνξεγεηή θαη ζα 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κε ζρεηηθή απφθαζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαηά ηνπ ρνξεγεηή γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

Σν ίδην ζα ζπκβεί γηα θάζε γεληθψο παξάβαζε απφ ηνλ ρνξεγεηή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φπσο 

θαζνξίδνληαη απ’ απηήλ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη νη αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο 

απφ ην Γ.. κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζχζηαζε, πξφζηηκν αθφκε θαη γηα ηελ θήξπμε απηνχ εθπηψηνπ είηε απφ ηε φιε 

ζχκβαζε είηε κεξηθψο γηα ην Ννζνθνκείν, αθνχ ζηαζκίζεη φια ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ 

παξάβαζε, ηηο παξαβάζεηο πνπ έγηλαλ θαζ’ ππνηξνπή θαη ηελ γεληθφηεξε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρνξεγεηή. 

Ο ρνξεγεηήο κπνξεί θαη επί ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ λα ππνβάιιεη 

αίηεζε αλαζεψξεζεο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

ρεηηθά κε ην αίηεκα αλαζεψξεζεο απνθαζίδεη ην Γ.. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Φνξέα. 

Ζ απφθαζε απηή είλαη θαη ηειεζίδηθε. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρνξεγεηή φηη ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή θαηαπηψζεσο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ζχκβαζεο ζα βεβαηψλεηαη θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζαλ δεκφζην έζνδν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. Οη αλσηέξσ θαηά ηνλ ρνξεγεηή θπξψζεηο είλαη άζρεηεο κε ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

 

Άξζξν 17 

ΑΛΛΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. Ράηξα Ζζηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ. 

 Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

Οη πξνζθέξνληεο εθ' φζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  

Γη’ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο 
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ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ 

πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ νη νπνίεο ζα επαιεζεπηνχλ πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο  

 

2. DUMPING-ΔμαγσγηθΫο Δπηδνηάζεηο 

   α) Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο 

θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή 

Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξίαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο 

(πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

επηβάιιεηαη ξεηά λα δεισζνχλ νη ελ ιφγσ θάζεηο απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ζηελ πξνζθνξά ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ 

   β) Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα 

πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ 

ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο 

εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

   γ) Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα 

πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ. ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ 

Απζηξαιία, ηελ Λεηνλία. Ληζνπαλία, Δζζνλία. Ρνπκαλία. Πνισλία. Σζερία, ινβαθία, ινβελία, Βνπιγαξία, 

Οπγγαξία, Κχπξν, Ηζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζηνλ 

ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΔ ζην πιαίζην 

νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

3. Έιεγρνο εγθαηαζηΪζεσλ πξνζθΫξνληνο ά ππνθαηαζθεπαζηνχ  
   «Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηνπίνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ  πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζεζνκέλεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη' αλαινγία. 

   Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη». 

4. Υαξαθηεξηζκφο ζηνηρεέσλ ά πιεξνθνξηψλ θαηΪ ηελ πξνζθνξΪ σο εκπηζηεπηηθψλ.  

   «ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ, θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα  ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδνκέλνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα, ζπκθέξνληα ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα. δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ. ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 

εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ». 

 

Άξζξν 18 

Γ Λ Χ   Α 

Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

                             

Άξζξν 19 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ – ΓΗΑΘΔΖ 

Ζ δαπάλε ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ελψ ε δαπάλε δεκνζίεπζεο ζηηο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο: 

 

1) Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο(ΦΔΚ), ηεχρνο δηαθ. Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο 21/03/2014. 

2) ΟΡΗΕΟΝΣΔ          
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3) ΟΓΟ 

4) ΔΝΣΡΑ        

5) ΣΤΠΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

6) ΓΖΜΟΠΡΑΗΑΚΖ 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο : 

α) έρεη αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

β) έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  

1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 

  α. Θεζζαινλίθεο  

  β. Αζελψλ 

2. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην: 

  α. Καζηνξηάο 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, έρεη 

αλαξηεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηεχζπλζε : www.kastoriahospital.gr. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο - ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - ζην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 

ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην δηαδίθηπν. 

 

Άξζξν 21 
Γηα φζα ζέκαηα δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ.118/07, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, θαζψο θαη νη ινηπέο πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 22 
Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα : 

1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Δηδηθνί Όξνη 

2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ : Πίλαθαο Δηδψλ 

3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ 

4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ : Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ : 1. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

                              2. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο       

6. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ : Τπφδεηγκα ζχκβαζεο 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο 

 

 

 

Οξθαλφο Γεψξγηνο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’  
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Α) ε εθαξκνγή ηνπ αξηζκ. ΑΓ2/Γ.Π.31258/1-4-04 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ηίζεηαη ν εμήο φξνο : 

1. Κάζε πξνκήζεηα βνείνπ – κνζραξίζηνπ θξέαηνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα ηα νπνία γελλήζεθαλ, 

εθηξάθεθαλ θαη ζθάρηεθαλ ζηελ Διιάδα, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηηθέηα Νν 1, κεηαθξαζκέλε ζηα 

ειιεληθά, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ  ππφδεηγκα   

Νν 1 εηηθΫηα 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2. ηα ζπλνδεπηηθά εκπνξηθά έγγξαθα (ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο) ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ δψνπ 

ή ηεο νκάδαο ηνπ δψνπ 

 

Β) Ζ εηαηξία πξνκήζεηαο γάιαθηνο ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πνζφηεηαο ιεγκέλνπ γάιαηνο πνπ 

ηπρφλ ππάξρεη ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γ) Ζ εηαηξία πξνκήζεηαο άξηνπ ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ πνζφηεηαο άξηνπ πξνεγνχκελεο 

εκέξαο κε θξέζθν ςσκί εκέξαο.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ 
 

 

ΚΧΓ.ΕΧΟΤ : 

 

ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ : ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΚΧΓ.ΦΑΓΔΗΟΤ : 

ΑΡΗΘ.ΦΑΓΖ ΕΧΟΤ : 

ΖΜ.ΦΑΓΖ : 

 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΕΧΟΤ : 
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ/ΓΗΑΠΛ/ΒΑΘ.ΠΑΥΤΝ.) 

 

 

ΒΑΡΟ : 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 

Α / Α ΟΜΑΓΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟI 

1 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΑΡΣΟ (1 ΚΗΛ) ΚΗΛΟ 4.600,00 7.172,32 

2 ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ ΚΗΛΟ 3,00 18,71 

3 ΛΑΓΑΝΑ ΚΗΛΟ 14,00 32,75 

4 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΗΛΟ 4,00 24,95 

5 ΣΟΤΡΔΚΗΑ ΚΗΛΟ 452,00 211,49 

6 ΦΧΜΑΚΗΑ ΣΔΜ 10.800,00 1.683,72 

  9.143,94 

7 

ΔΗΓΖ 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

ΓΑΛΑ (1 ΛΗΣΡΟ) ΚΗΛΟ 4.400,00 4.210,36 

8 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΔΜ 21.000,00 15.348,90 

9 ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ ΚΗΛΟ 450,00 2.936,34 

  22.495,60 

10 
ΔΗΓΖ 

ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΗΛΟ 381,00 1.905,11 

11 ΣΗΠΟΤΡΑ  ΝΧΠΖ ΚΗΛΟ 77,00 626,48 

  2.792,03 

12 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΑΡΝΗ ΚΗΛΟ 22,00 169,05 

13 ΚΗΜΑ ΜΟΥΑΡΗ ΚΗΛΟ 1.175,00 10.156,94 

14 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΗΛΟ 1.610,00 5.048,16 

15 ΜΟΥΑΡΗ Α/Ο ΚΗΛΟ 1.670,00 14.435,98 

16 ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΥΟΗΡΗΝΔ ΚΗΛΟ 160,00 864,54 

17 ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΗΛΟ 110,00 686,70 

18 ΥΟΗΡΗΝΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 270,00 1.559,84 

  32.921,21 

19 

ΔΗΓΖ 

ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΑΓΓΟΤΡΗ ΚΗΛΟ 255,00 115,95 

20 ΑΝΗΘΟ ΣΔΜ 10,00 7,05 

21 ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 295,00 389,87 

22 ΚΑΡΠΟΤΕΗ ΚΗΛΟ 1.570,00 771,18 

23 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 173,00 182,79 

24 ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 

ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜ 30,00 20,28 

25 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΚΗΛΟ 575,00 434,70 

26 ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 460,00 306,82 

27 ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 572,00 1.002,66 

28 ΜΑΗΓΑΝΟ ΣΔΜ 494,00 217,80 

29 ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 66,00 112,83 

30 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 77,00 109,75 

31 ΜΖΛΑ ΚΗΛΟ 840,00 1.110,56 

32 ΝΣΟΜΑΣΑ ΚΗΛΟ 960,00 1.339,49 

33 ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 3.300,00 2.468,07 
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34 ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 410,00 573,80 

35 ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΗΛΟ 109,00 157,72 

36 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ ΚΗΛΟ 2.205,00 2.915,23 

37 ΠΡΑΟ ΚΗΛΟ 123,00 162,61 

38 ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 103,00 226,99 

39 ΚΟΡΓΟ ΚΗΛΟ 5,00 17,65 

40 ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 49,00 64,77 

41 ΣΑΦΤΛΗΑ ΚΗΛΟ 475,00 628,09 

  13.336,67 

42 

ΔΗΓΖ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΑΛΑΣΗ ΥΟΝΣΡΟ ΚΗΛΟ 5.600,00 3.062,64 

43 ΑΛΑΣΗ ΦΗΛΟ ΚΗΛΟ 122,00 189,34 

44 ΑΛΔΤΡΗ (1 ΚΗΛ) ΚΗΛΟ 72,00 120,78 

45 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΣΔΜ 15,00 23,72 

46 ΑΡΑΚΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 

ΚΗΛΟ 197,00 622,60 

47 ΑΣΡΑΚΗ ΚΗΛΟ 50,00 113,34 

48 ΑΤΓΟ ΣΔΜ 7.350,00 1.372,98 

49 ΒΑΦΔ ΑΤΓΧΝ 

(ΦΑΚΔΛ) 
ΣΔΜ 

4,00 6,49 

50 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 

ΑΣΟΜΗΚΟ 
ΣΔΜ 

4.000,00 597,20 

51 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 

ΜΔΓΑΛΟ 
ΣΔΜ 

310,00 340,35 

52 ΓΑΦΝΖ ΣΔΜ 17,00 17,75 

53 ΓΤΟΜΟ ΣΔΜ 15,00 20,07 

54 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΚΗΛΟ 1.042,80 5.118,48 

55 ΔΛΗΔ ΚΗΛΟ 39,00 160,23 

56 ΕΑΥΑΡΖ ΚΗΛΟ 600,00 715,20 

57 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΚΗΛΟ 21,00 193,15 

58 ΚΑΝΔΛΛΑ ΣΔΜ 10,00 15,26 

59 ΚΑΔΡΗ ΚΗΛΟ 530,00 4.644,13 

60 ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΗΛΟ 3,00 7,77 

61 ΚΑΦΔ ΣΗΓΜΗΑΗΟ 

(ΦΑΚΔΛΑΚΗ) 

ΣΔΜ 7.900,00 1.021,47 

63 ΚΗΜΗΝΟ ΣΔΜ 6,00 7,75 

64 ΚΗΝΣΔΡΣΔ milupa  

ΡΟΦΖΜΑ 
ΣΔΜ 

1,00 4,33 

65 ΚΟΜΠΟΣΑ ΣΔΜ 973,00 1.821,07 

66 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ ΣΔΜ 800,00 685,44 

67 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΚΗΛΟ 54,00 122,40 

68 ΚΤΒΟΗ ΚΝΟΡ (ΚΟΝΖ) 

ΣΔΜ 

280,00 913,28 

69 ΛΗΠΟ ΚΗΛΟ 5,20 30,03 

70 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 360,00 812,99 

71 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 10 ΓΡ. ΣΔΜ 15.400,00 1.829,52 
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72 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 20 ΓΡ. ΣΔΜ 13.440,00 1.330,56 

73 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ΣΔΜ 15,00 20,04 

74 ΜΠΑΜΗΔ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 

ΚΗΛΟ 160,00 903,71 

75 ΜΠΑΥΑΡΗ ΣΔΜ 20,00 27,32 

76 ΜΠΗΚΟΣΑΚΗΑ 

(ΦΑΚΔΛ) 
ΣΔΜ 

2.808,00 1.675,25 

77 ΞΤΓΗΑ ΣΔΜ 279,00 208,02 

78 ΞΤΝΟ (ΦΑΚΔΛ) ΣΔΜ 140,00 146,16 

79 ΠΑΣΔΛΗ ΣΔΜ 75,00 63,39 

80 ΠΔΡΚΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ 

ΚΗΛΟ 20,00 138,00 

81 ΠΗΠΔΡΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΔΜ 36,00 54,89 

82 ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 

(ΦΑΚΔΛ) 
ΣΔΜ 

26,00 61,73 

83 ΡΗΓΑΝΖ ΣΔΜ 60,00 141,84 

84 ΡΤΕΗ ΑΠΡΟ ΚΗΛΟ 417,00 1.109,80 

85 ΡΤΕΗ ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΗΛΟ 179,00 496,73 

86 ΑΛΑΜΗ ΚΗΛΟ 251,00 3.220,30 

87 ΟΓΑ (ΦΑΚΔΛ) ΣΔΜ 10,00 6,92 

88 ΟΚΟΛΑΣΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 2,00 11,67 

89 ΟΚΟΦΡΔΣΑ ΣΔΜ 7.940,00 3.970,00 

90 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ (500 

ΓΡ) 
ΣΔΜ 

283,00 230,79 

91 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 

2,500 ΚΗΛ  (ΣΔΜ) 
ΣΔΜ 

105,00 401,97 

92 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ(1 

ΚΗΛΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ ) 

ΚΗΛΟ 57,00 133,27 

93 ΣΟΤΡΗ ΚΗΛΟ 28,00 131,95 

94 ΣΑΗ ΒΟΤΝΟΤ ΣΔΜ 90,00 201,20 

95 ΣΤΡΑΚΗ ΣΡΗΓΧΝΟ ΣΔΜ 15.710,00 4.530,76 

96 ΦΑΚΔ ΚΗΛΟ 26,00 63,34 

97 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΚΗΛΟ 157,00 488,58 

98 ΦΑΟΛΗΑ ΚΗΛΟ 30,00 162,08 

99 ΦΗΓΔ ΚΗΛΟ 225,00 666,38 

100 ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ 

(500 ΓΡ) 
ΣΔΜ 

44,00 60,89 

101 ΦΡΤΓΑΝΗΔ ΣΔΜ 2.400,00 2.781,12 

102 ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 

(0.33ML) 
ΣΔΜ 

7.230,00 4.673,47 

103 ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 

1ΛΗΣΡΟΤ 
ΣΔΜ 

2,00 3,88 

104 ΥΑΛΒΑ ΚΗΛΟ 6,00 53,10 

105 ΥΑΜΟΜΖΛΗ (ΦΑΚΔΛ) 
ΣΔΜ 

60,00 11,35 

106 ΥΣΑΠΟΓΗ ΚΗΛΟ 6,00 70,29 
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 

107 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΚΗΛΟ 73,00 246,19 

108 ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗΟΤ ΣΔΜ 300,00 223,71 

  53.310,41 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 133.999,85 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

1. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  

    

ΑΡΣΟ  

 Άξηνο ηχπνπ 70% - δάραξε 2% ή ζηθάιεσο πξαγκαηηθνχ βάξνπο 1 θηινχ.   

Ο πξνκεζεπφκελνο άξηνο ζα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ – ΑΡΣΗΓΗΑ (ιεπθΪ-καχξα) 

Αξηίδηα  70%, γξακ.100 (αηνκηθά), αξηίδηα ζηθάιεσο 60 γξακ (αηνκηθά), βαζηιφπηηεο, ηζνπξεθάθηα 125γξακ.  

 

Οη παξαζθεπαζηέο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ παξαγσγή, ζηελ 

απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (ππεχζπλε δήισζε  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ). 

 

2. ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

 

ΚΡΔΑ ΝΧΠΟ : Μφζρνπ (φρη βνδηλφ), ρνηξηλφ, αξλί, ζλίηζει ρνηξηλφ, θηκάο, φια πξψηεο πνηφηεηαο. 

Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψν ζθαγκέλν ζε ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, πξηλ 12 ψξεο ‚ λα έρεη 

ππνζηεί θξεσζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο ηνπ Κηεληαηξηθνχ-Τγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ. 

Δηδηθά γηα ην βφεην θξέαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εηηθέηαο επηζήκαλζεο κε ζηνηρεία ηρλειαζηκφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Α’. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θξέαο, πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Να δειψλεη ηηο πνζφηεηεο θξέαηνο θαηά θαηεγνξία θαη πνηφηεηα ηφζν ζην δειηίν απνζηνιήο φζν 

θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 

Οη πξνκεζεχνπζεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηεκαρηζκνχ θξέαηνο λα έρνπλ θσδηθφ αξηζκφ θηεληαηξηθήο 

έγθξηζεο (θσδηθφ αξηζκφ Δ.Δ.). Ζ κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο πξνο ην Ίδξπκα ζα γίλεηαη ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη 

κε κεηαθνξηθά κέζα εθνδηαζκέλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο ππεξεζίαο (θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο). Να εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

HACCP ζηελ παξαγσγή, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο 

δήισζεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο). 

      

ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ : 

Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη λα είλαη θξέζθα, λα έρνπλ ζθαγεί θαλνληθά θαη φρη ιφγσ αξξψζηηαο, ζε εγθεθξηκέλα 

θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχληα πηελνζθαγεία. Γελ ζα πξέπεη λα αλαδίδνπλ θαθνζκία, απαιιαγκέλα αιινηψζεσλ, 

θαθψζεσλ, εθδνξψλ θαη γεληθφηεξα λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πηελνζθαγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία ζθαγήο 

θαη αλάισζεο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο Κηεληάηξνπ. Σα πξνζθνκηδφκελα 

θνηφπνπια (η.65%) λα είλαη ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα πνπ θφβνληαη ζηνπο ηαξζνχο ή 

έλα εθαηνζηφ θάησ απφ απηνχο θαη ρσξίο ην ζπθψηη, ζηνκάρη, θαξδηά θαη έληεξα.  

Πξνκήζεηα νιφθιεξσλ θνηφπνπισλ βάξνπο 1.200 γξ. έσο 1.500 γξ. ή κέξνπο θνηφπνπινπ (κπνχηηα θαη 

ζηήζνο) ζε ηεκάρηα.  

 

 Γεληθά πξέπεη λα πιεξνχληαη νη εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 3.  ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ  

 

ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ : 

Σα ςάξηα λα είλαη θξέζθα, ζπζθεπαζκέλα ζε ηζνζεξκηθά θηβψηηα κίαο ρξήζεο θαιπκκέλα κε πάγν θαη λα 

κεηαθέξνληαη κε ςπγείν ην νπνίν δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο (θαηάζεζε απηψλ ζην θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο). 
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Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, ζηελ επεμεξγαζία, 

ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο  γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ). 

Σα δεηνχκελα εέδε ςαξηψλ εέλαη ελδεηθηηθΪ ηα εμάο: 

 Κνιηνί θαζαξηζκέλνη, ζθνπκπξηά θαζαξηζκέλα, πέζηξνθεο θαζαξηζκέλεο, γαχξνο αθαζάξηζηνο, κπαθαιηάξνο 

θαζαξηζκέλνο, ηζηπνχξεο ηρζπνηξνθείνπ θαζαξηζκέλεο, ιαβξάθηα ηρζπνηξνθείνπ θαζαξηζκέλα. 

  ΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΑΚΔΡΑΗΟ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ ΣΟΤ, 

ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΛΔΠΗΣΔΗ, ΝΑ ΣΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΦΑΗΡΔΘΔΗ ΣΑ ΒΡΑΓΥΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΝΣΟΘΗΑ. 

 ΔηδηθΪ γηα ηα θξΫζθα ςΪξηα ε παξαγγειέα ζα δέδεηαη ζε ρξφλν πνπ ζα επηηξΫπεη ζηνλ πξνκεζεπηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο.  

 

ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΝΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ : 

Σα πξνζθεξφκελα είδε (γιψζζα θηιέην, βαθαιάνο θηιέην, πέξθα θηιέην, ζνππηέο, θαιακάξηα, ρηαπφδηα θιπ.) 

πξέπεη λα έρνπλ ζπληεξεζεί θαλνληθά, λα κε παξνπζηάδνληαη ζεκεία αθπδάησζεο, απνρξσκαηηζκνχ ή νζκήο 

κε θαλνληθήο.  

O επίπαγνο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζηα κελ νιφθιεξα ςάξηα κέρξη 10% ηνπ βάξνπο ησλ, ζηα δε 

θηιεηνπνηεκέλα ή ηεκαρηζκέλα κέρξη 15% ηνπ βάξνπο ησλ, ζχκθσλα κε ηελ Α.Γ.: 17/2003. 

Αλ αλέξρεηαη πάλσ απφ ηα αλσηέξσ φξηα, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαηεςπγκέλνπ 

αιηεχκαηνο ην θαζαξφ βάξνο ηνπ. 

Οη ζνππηέο λα είλαη θαζαξηζκέλεο, ηα θαιακάξηα λα είλαη θαζαξηζκέλα, ηα ρηαπφδηα λα είλαη θαζαξηζκέλα ην 

δε βάξνο ηνπο λα είλαη 1 θηιφ πεξίπνπ αλά ηεκάρην. 

 

    4. ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ πξψηεο πνηφηεηαο ηεο επνρήο , ηα νπνία πξέπεη 

λα είλαη θξέζθα. Απηά παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά ζε πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα 

θξνχηα θαηαλεκεκέλα ζε ηειάξα θαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεηξά, ζα πξέπεη φιεο νη ζεηξέο λα είλαη πξψηεο 

πνηφηεηνο. 

 

     5.  ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη : 

  ΠαζηεξησκΫλν γΪια αγειΪδαο : εκθηαισκέλν ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ιίηξνπ θαη 1/2 ιίηξνπ.  

χζηαζε : Ληπαξά 0-1,5% θαη πιήξεο. 

ηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο παζηεξίσζεο θαη ιήμεο. 

Σα θηηία πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζην ίδξπκα ζε θηβψηηα κε εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαη λα έρνπλ ρεηξνιαβέο, 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο. Οη ζπζθεπαζίεο (θηβψηηα) πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ γάιαθηνο ε αξκφδηα επηηξνπή δχλαηαη λα πάξεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ φιε 

ηελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα (500-1000 γξ.) ην νπνίν ζα βξάζεη ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ. Δάλ ην γάια, θφςεη θαηά ηε βξάζε, ζεκαίλεη φηη έρεη απμεκέλε νμχηεηα θαη απνξξίπηεηαη 

ρσξίο θακία άιιε ρεκηθή εμέηαζε. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ πνζφηεηα ρσξίο θακία άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ηδξχκαηνο εληφο κίαο(1) 

ψξαο. 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 

56/95 θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα.  

Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ απνζήθεπζε,  ζηελ 

πγηεηλή θαη ζηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ).  

Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακεο ςχμεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά 

ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο.   

   Γηανχξηη (επξσπατθνχ ηχπνπ- ζηξαγγηζηφ) : 
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Να έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  0%. 2% θαη 3,85% ζε ζπζθ. 200 γξακκάξησλ. Σν πξνκεζεπφκελν γηανχξηη 

λα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα παξαζθεπάδεηαη ζε εξγαζηήξηα γηανπξηηνχ 

εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην Π.Γ.56/95.  

Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 

56/95 θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα.  

Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ απνζήθεπζε,  ζηελ 

πγηεηλή θαη ζηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ).  

Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακεο ςχμεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα ηεο θαηά 

ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο.   

   Σπξέ ΦΫηα : κε Π.Ο.Π. ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 

αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ απνζήθεπζε,  ζηελ 

πγηεηλή θαη ζηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ).  

 

6.  ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε παληνπσιείνπ ηα νπνία ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ζα αλαθέξεηαη 

νπσζδήπνηε ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

Ο κεηνδφηεο λα εθαξκφδεη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ηνπ ρψξνπο, θαζψο θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, 

δηαδηθαζίεο ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηνπ HACCP (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο).   

Σα πξνκεζεπφκελα είδε παληνπσιείνπ ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνλ 

Κ.Σ.Π. θαη ζα αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

Σα δεηνχκελα είδε παληνπσιείνπ είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

ΓηΪθνξα εέδε Παληνπσιεένπ : Φξπγαληέο, Υπκνί, Μαξκειάδεο, Μέιη, Μαξγαξίλε, Αιιαληηθά, Σπξί γηα 

Σφζη,  Διαηφιαδν,  Όζπξηα, Ρχδη, Επκαξηθά, Κνκπφζηεο, Αιεχξη, Αιάηη, Εάραξε, Μπαραξηθά θ.α. ζε 

ζπζθεπαζίεο δηάθνξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ΚαηεςπγκΫλα  ΛαραληθΪ : Φαζνιάθηα, κπάκηεο, αλάκηθηα ιαραληθά, αξαθάο, γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Να 

είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελφο θηινχ. Να έρνπλ ζπληεξεζεί θαλνληθά, λα κε 

παξνπζηάδνληαη ζεκεία αθπδάησζεο, απνρξσκαηηζκνχ ή νζκήο κε θαλνληθήο.  

ΑπγΪ : 

Να είλαη εγρψξηα, θξέζθα θαη βάξνπο φρη θάησ ησλ 53 γξακ. Να είλαη Α΄ θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνχλ ηηο 

εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ..Να είλαη ζε ζπζθεπαζία 30 απγψλ 

θαη λα αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία παζηεξίσζεο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο γξακκέλα κε ιέτδεξ.  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Γ΄ 
 

ΠΡΟ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

                    Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  
(θαηαηίζεηαη εηο δηπινχλ) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ / ΔΠΧΝΤΜΗΑ :………………………………………… ……… 

. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:……………………………………………………Σ.Κ :…….……………... 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:…………………………………………………………………………… 

 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………ΚΗΝΖΣΟ………………….……ΦΑΞ………………….….. 

 

Α.Φ.Μ: ………………………………………..Γ.Ο.Τ :……………………………………… 

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο αξηζ. ………………….. Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα, πξνζθέξσ ηα παξαθάησ είδε, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο ζηα εθαηφ (%), επί ηεο 

Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηεο αγνξάο (ρσξίο ΦΠΑ). 

 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΧΝ 

 
ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ 

(%)ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (θαη 

νινγξΪθσο) 

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Οη θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

                                                                                                    

                                                                                                                 

 

                                                                              ( ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ )                                                   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 

  1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………  

   ΔΤΡΧ. …………………… 

Πξνο:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

(Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη). 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ………………ΔΤΡΧ……………… 

 

-Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θα 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………………...ππέξ ηεο εηαηξείαο 

…………………………………………………………………………… Γ/λζε 

…………………………………………………………………………………... δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο …………………………..  

γηα ηελ πξνκήζεηα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ 

…………./…………………..Γηαθ/μή ζαο. 

-Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπ-ζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

-Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα 

ζε ηξεηο (3) κέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

-ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

-Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

-Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………………………………..  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έ-ρεη θαζνξηζζεί απφ 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο. 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά(1) κήλα ηνπ ρξφλνπ, ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο φ-πσο ζρεηηθά 

αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
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  2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………  

   ΔΤΡΧ. …………………… 

Πξνο:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

(Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη). 

 

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. …… …... ΔΤΡΧ   ……….. 

 

΄Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθ-θιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πν-ζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   

…………………(θαη νινγξάθσο) ………………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 

ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο…………………….……………………………… 

………………………………………..Γ\λζε………………………………………………………….γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ…..……….ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε 

πξνκήζεηα ……………………………………(αξ. δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ…… 

…………….θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο …………...ΔΤΡΧ απηήο.  

 

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιη-θά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε-ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 15 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 

απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

 

Βεβαηνχηαη  ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

   Τ   Μ   Β   Α      Ζ 

Πξνκάζεηαο ………………………….  (αμέαο ……………… €) 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα …………. 200…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ 

ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκεέν» θαη 

αθεηΫξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως,  ηης ένωζης ηων εηαιριών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 

……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... 

…………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηάο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

1) Σελ αξηζκ. ……………… Γηαθήξπμε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο Σξνθίκσλ θαη 

ινηπψλ εηδψλ Παληνπσιείνπ(πνπ αθνξνχλ κφλν ηξφθηκα)  

2) Σελ αξηζκ. ……………… απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ζηελ 

αλσηέξσ εηαηξία κέξνο ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 

 

 Σν Ννζνθνκείν αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ 

πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ 

ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ……………...  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ -ΈΛΔΓΥΟ 

Α)  Ζ παξαγγειία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα δίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ζηνπο πξνκεζεπηέο εγγξάθσο ή 

ηειεθσληθψο 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ  απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία  παξάδνζεο  ηνπ είδνπο, εθηφο απφ ηα 

είδε λσπά θξέαηα, θνηφπνπια θαη ςάξηα, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη απζεκεξφλ απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο. 

Παξαγγειία  πνπ  ζα δίδεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο λα  ηελ εθηειέζνπλ ρσξίο λα  απνβεί  ζε βάξνο ηεο  πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ έρεη θαζεκεξηλή παξάδνζε, είλαη ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο έθηαθηεο θπξίσο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα εθηειεί ηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο γηα φζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνπ δεηεζεί. 

Οη κεηνδφηεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ πξνο ην  Ννζνθνκείν επαξθή ζηνηρεία φπσο ηειέθσλα, ΦΑΞ, Σαρ. 

Γ/λζε θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηέιινληαη νη παξαγγειίεο, θαζψο  επίζεο  θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

άκεζα θαη γξήγνξα ζηηο παξαγγειίεο. 

Β)  Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη  έγθαηξα  ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζζηηίνπ, παξάιιεια δε κε ηελ 
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παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα (Γηεχζπλζε Αγνξαλνκίαο, 

Κεληξηθή Αγνξά, Λαραλαγνξά, Ηρζπφζθαια), πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηελ έιιεηςε  ηνπ είδνπο ζηελ αγνξά. 

Γ)  Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ ρψξσλ απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη 

κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα είλαη εληειψο θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. 

Γ) Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο 

Γηαηάμεηο.  

ηα δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθεηαη επίζεο ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ή ν αξηζκφο ηεο 

παξαγγειίαο. 

Δ)  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κνλίκσλ ππαιιήισλ, πνπ ζα 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ (γηα ην Ννζνθνκείν) . 

      Αληηθεέκελν ηεο Δπηηξνπάο παξαιαβάο εέλαη: 
1.  Ο έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

2.  Ο  έιεγρνο ηεο  θαζαξηφηεηαο θαη ηεο  ηαθηηθήο  απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ  πξνκεζεπηψλ, 

ηδηαίηεξα ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ επαίζζεησλ θαη εππαζψλ εηδψλ. 

3.  Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνέιεπζεο σο θαη ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

γλσξίζκαηνο ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ. 

4.  Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο  

5.  Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ, κε ζχληαμε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ 

παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 

6.  Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε αλ ην πξντφλ είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε (εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο). 

7.  ε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο νκφθσλα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη  ζε  

άκεζε  αληηθαηάζηαζε   ηνπ  είδνπο, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα δηαηηεζίαο ηνπ επνκέλνπ 

εδαθίνπ.  

8.  ε πεξίπησζε πνπ ζα απνξξηθζεί ην είδνο θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά ζην 

Ννζνθνκείν επηιακβάλεηαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ε γλψκε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή (απφξξηςε είδνπο) φζν θαη γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  

9.  ε πεξίπησζε νκφθσλεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ κφλν γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, φζνλ αθνξά 

ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη  πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά είδνο 

ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, Κηεληαηξηθήο, Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ε γλψκε ησλ 

νπνίσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

10.  Αλ  ην πφξηζκα ησλ παξαπάλσ αξκνδίσλ είλαη  ππέξ ηεο απφξξηςεο  ιφγσ ζπκβαηηθψλ  εθηξνπψλ  

αλαθνξηθά  κε ηελ πνηφηεηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαθνξεηηθά ην  Ννζνθνκείν έρεη ην απφιπην 

δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί ίζε πνζφηεηα ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ππνινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή θάζε πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ απηήλ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ πξέπεη λα παξίζηαηαη ν Πξνκεζεπηήο ή κε αληηπξφζσπν ελήιηθα θαη 

εγγξάκκαην ηνπ νπνίνπ ηελ ηδηφηεηα πξέπεη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ζην Ννζνθνκείν γηα λα ππνγξάςεη ηα 

ζρεηηθά Πξσηφθνιια Παξαιαβήο δεηγκαηνιεςηψλ απφξξηςεο σο θαη απηά ησλ παξαβάζεσλ. 

11.Δάλ ν Πξνκεζεπηήο ή ν Αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα παξαπάλσ Πξσηφθνιια ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κλεία ζ' απηά γηα ηε άξλεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

12. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη απαξαίηεηα λα δίδεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ εηδψλ γηα 

ηελ  θαηεγνξία πξνέιεπζεο, φπσο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο, ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ζα ειέγρεη κε βάζε  ηελ παξαγγειία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην δειηίν 

απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ζπλέρεηα ζα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε εμέηαζε θαη ζα 

ππνγξάθνληαη ηα Πξσηφθνιια παξαιαβήο ή απφξξηςεο ηνπ είδνπο απφ απηή θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

13. ην πξαθηηθφ παξάβαζεο ή απφξξηςεο ζα ζεκεηψλνληαη εθηφο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ παξάβαζε, ε ρξνλνινγία ηεο παξάβαζεο,  ην είδνο, ε πνζφηεηα, ε αληηθαηάζηαζε ή φρη ηνπ είδνπο πνπ 

απνξξίθζεθε φπσο  θαη θάζε  άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  θξίλεη απαξαίηεην  λα 

κλεκνλεπηεί. 

14. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ππνγξάθεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ, ε δε  

Δπηηξνπή  νθείιεη λα  αλαγξάθεη  ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο. Ζ κε ππνγξαθή απφ  ηνλ Πξνκεζεπηή  ηνπ  

Πξαθηηθνχ  παξάβαζεο  ή απφξξηςεο, απνηειεί επηβαξπληηθφ ζηνηρείν. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 

λα αηηηνινγεί ηε κε χπαξμε ηεο ππνγξαθήο  ηνπ  Πξνκεζεπηή ζηα αλσηέξσ  Πξαθηηθά, δηαθνξεηηθά ζα έρεη  

ζαλ ζπλέπεηα ηελ  επηζηξνθή  ησλ πξαθηηθψλ ζην Ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί γηα ιφγνπο ηππηθνχο. 

15. Ζ κε αλαγξαθή αληηπαξαηεξήζεσλ ζηηο ζεκεηνχκελεο παξαηεξήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζην ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ παξάβαζεο, δεκηνπξγεί ηεθκήξην γηα ηελ αιήζεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. 

       Γεηγκαηνιεςέα - Πξαγκαηνγλσκνζχλε 
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Α) Ζ  Δπηηξνπή Παξαιαβήο φηαλ θξίλεη ζθφπηκν πξνβαίλεη ζηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο παξνπζία 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. ή ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ γηα 

εξγαζηεξηαθή αλάιπζε γηα φια ηα είδε πνχ ηπγράλνπλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Γηα φια ηα είδε θαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα ππνςία σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ε Δπηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα θαιεί ηα αξκφδηα θαζ' χιελ φξγαλα (Γεσπφλν ή Κηελίαηξν), θαζψο θαη ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηε 

δηελέξγεηα  πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηελ άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ  πξνθχπηνπλ σο πξνο  ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ δελ απαηηείηαη ην δείγκα λα πάεη ζην Υεκείν, ε γλψκε  ησλ εηδηθψλ  ζα  είλαη  

απνθαζηζηηθή  θαη  δεζκεπηηθή  γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Β) Σα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε κεηαθνξά, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα  είδε, πνπ πξνζθνκίζηεθαλ, απνδείρηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηελ παξαγγειία, ζα 

βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. 

Γ) ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, έζησ θαη αλ κέξνο ηεο φιεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο 

δελ βξέζεθε ζχκθσλν κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σα έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή ζα 

εηζπξάηηνληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε παξάδνζε ζ' απηφλ γξακκαηίνπ ή απφδεημεο είζπξαμεο ζην 

Ννζνθνκείν. 

     Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κε εηδηθφ θιηκΪθην (επηηξνπά) λα πξνβαέλεη ζε ηαθηηθνχο 

ειΫγρνπο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ αλαδεηρζΫλησλ πξνκεζεπηψλ θαη λα δεηΪ ηα εηδηθΪ βηβιέα ησλ  

αζηηαηξηθψλ θαη αζηπθηεληαηξηθψλ ειΫγρσλ, πνπ εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα ηα δηαηεξνχλ ζε Ϊξηζηε 

θαηΪζηαζε θαη ηα νπνέα δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ δπζκελεέο παξαηεξάζεηο ζρεηηθΪ κε  ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη 

ηα πξντφληα ηνπο. 

                                             
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

Σα είδε ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ παξαγγειία ηνπ ηδξχκαηνο ζα είλαη ΠΡΧΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξ/θεο θαη 

Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Καη’ εμαίξεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ/λζεο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη δπλαηφλ λα παξαγγειζνχλ είδε 

Β΄πνηφηεηαο, ε νπνία ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ηνπ ρνξεγεηή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εηδηθή ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, φπσο 

ληνκάηεο θαγεηνχ, θξνχηα γηα θνκπφζηα θηι. 

Δίλαη δπλαηφλ επίζεο, ην ίδξπκα λα παξαιάβεη εμ αλάγθεο εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν είδε β΄ πνηφηεηαο ηα 

νπνία πξνζθνκίζζεθαλ ζαλ Α΄ πνηφηεηαο απνζηέιινληαο απαξαηηήησο πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζηελ 

Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ κε αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ παξαιαβήο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα είδε ζα 

πιεξψλνληαη κε ηηκή  Β΄πνηφηεηαο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρνξεγεηή φπσο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 

αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, ε θαηεγνξία, ε πξνέιεπζε σο θαη 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΤΡΧΔΗ  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο ησλ ηδξπκάησλ απνξξίςεη ην είδνο πνπ πξνζθνκίζζεθε απφ 

ηνλ ρνξεγεηή επεηδή δελ ήηαλ ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξαγγειίαο θαη αλ αθφκε έγηλε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ ρνξεγεηή κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, ζεσξνχκελε θαη ε πεξίπησζε απηή 

ζαλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληάμεη πξσηφθνιιν 

παξάβαζεο ην νπνίν ζα ζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Ν. Καζηνξηάο. 

Δάλ απφ αλάγθε παξαιεθζεί απφ ην ίδξπκα είδνο θαησηέξαο πνηφηεηαο απ’ απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε ή κε ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή θαη 

ελεκεξψλεη ην Γ.. ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ θαη θπξψζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν ρνξεγεηήο παξαιείςεη λα πξνζθνκίζεη ην είδνο πνπ ηνπ 

παξαγγέιζεθε ή πξνζθνκίζεη απηφ κε θαζπζηέξεζε ην ίδξπκα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ην είδνο απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαη απηήο ηνπ ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αίηηα απηή ζα βαξχλνπλ ηνλ ρνξεγεηή θαη ζα 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κε ζρεηηθή απφθαζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαηά ηνπ ρνξεγεηή γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

Σν ίδην ζα ζπκβεί γηα θάζε γεληθψο παξάβαζε απφ ηνλ ρνξεγεηή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φπσο 

θαζνξίδνληαη απ’ απηήλ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη νη αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο 

απφ ην Γ.. κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζχζηαζε, πξφζηηκν αθφκε θαη γηα ηελ θήξπμε απηνχ εθπηψηνπ είηε απφ ηε φιε 
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ζχκβαζε είηε κεξηθψο γηα ην Ννζνθνκείν, αθνχ ζηαζκίζεη φια ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ 

παξάβαζε, ηηο παξαβάζεηο πνπ έγηλαλ θαζ’ ππνηξνπή θαη ηελ γεληθφηεξε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρνξεγεηή. 

Ο ρνξεγεηήο κπνξεί θαη επί ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ λα ππνβάιιεη 

αίηεζε αλαζεψξεζεο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

ρεηηθά κε ην αίηεκα αλαζεψξεζεο απνθαζίδεη ην Γ.. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Φνξέα. 

Ζ απφθαζε απηή είλαη θαη ηειεζίδηθε. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρνξεγεηή φηη ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή θαηαπηψζεσο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ζχκβαζεο ζα βεβαηψλεηαη θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζαλ δεκφζην έζνδν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. Οη αλσηέξσ θαηά ηνλ ρνξεγεηή θπξψζεηο είλαη άζρεηεο κε ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

     Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη απφ ην Ννζνθνκείν βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία. 

     Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη: 

Α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν, λνκφηππα ζπληαγκέλν θαη ππνγεγξακκέλν  

Β) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή  εηο ηξηπινχλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ιέμε «εμνθιήζεθε». 

Γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

Ζ πιεξσκή ησλ ρνξεγεηψλ ζα γίλεηαη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαλνληθφηεηα 

ησλ ηηκψλ, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κεηά απφ θάζε 

ηκεκαηηθή, νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

1. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

2. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο :  

 i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ,   

   άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,50% 

 ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii)   Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):              1‰ 

3. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο απφ ηηο θξαηήζεηο (ππφ ζηνηρ. i) ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

4.  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο (4% επί ησλ θξαηήζεσλ). 

5.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

6. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Ο Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………/………-200… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπvoιηθήο εθηηκψκελεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εηδψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-200… 
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. ………………………………….. δηαθήξπμεο.                   

Ζ ζχκβαζε ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα πξσηφηππν , αθνχ ππνγξάθεθε 

φπσο πην θάησ. 

 

                    

ΟΗ         ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ     ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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