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2Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ, ςε εκτζλεςθ τθσ αρικ. 43/16.03.2018 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του, προβαίνει ςτθ διαδικαςία τθσ 2θσ διαπραγμάτευςθσ για τθν προμικεια Σροφίμων 
(είδθ αρτοπωλείου και οπωροπωλείου ςτο ςφνολό τουσ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και 
ςυνολικό προχπολογιςμό 19.744,097€ με τον ΦΠΑ. 
τθν παραπάνω διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ μπορεί να ςυμμετζχει κάκε ενδιαφερόμενοσ που 
δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο, υποβάλλοντασ ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου 
ςφραγιςμζνο φάκελο, που κα αναγράφει τθ λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, τα ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ που αφορά, κακϊσ επίςθσ και τα ΠΛΗΡΗ ςτοιχεία του αποςτολζα και τθσ υπθρεςίασ που 
απευκφνεται.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ : 

1) φραγιςμζνο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία κα ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ το 
επιςυναπτόμενο υπόδειγμα ςυμπλιρωςθσ τεχνικισ προςφοράσ και τισ ςυνθμμζνεσ ποςότθτεσ και 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπό προμικεια ειδϊν.  

Προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο ι για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν (αλλά για το ςφνολο 
τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ). 

2) φραγιςμζνο φάκελο οικονομικισ προςφοράσ, θ οποία κα ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ το 
επιςυναπτόμενο υπόδειγμα ςυμπλιρωςθσ οικονομικισ προςφοράσ κακϊσ και τθν τιμι του υπό 
προμικεια είδουσ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν Τγείασ, κατά τθν τελευταία 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ (εφόςον υπάρχουν τιμζσ ςτο Π.Σ. και είναι ςυγκρίςιμεσ). 

Προςφορζσ με τιμι ανά είδοσ υψθλότερθ από τθν τιμι του παρατθρθτθρίου τιμϊν κα απορρίπτονται 
(Ν.3918/11 άρκρο 13 -Ν.4052/12, άρκρο 14, παρ. 7). 

Η αποςφράγιςθ των προςφορών κα γίνει  τθν Σετάρτθ 4.04.2018,  και ώρα 10.00 π.μ. (δεκτζσ κα 
γίνονται προςφορζσ ζωσ τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ιτοι μζχρι τθν 
Σετάρτθ 4/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ.) ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια 
επιτροπι, θ οποία και κα αξιολογιςει αυτζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά 
είδοσ. 

Σο αποτζλεςμα τθσ διαπραγμάτευςθσ κα κατακυρωκεί  με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
οπότε και κα λθφκεί απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων. 
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Πριν τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα υποβλθκοφν από τον/τουσ μειοδότθ/μειοδότεσ τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (Ποινικό μθτρϊο, αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα).   

Παράδοςθ 

Σα ηθτοφμενα είδθ κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ από τθν 
διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ του Νοςοκομείου προσ τον Προμθκευτι. Η παράδοςθ των 
ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, τα οποία κα πρζπει να είναι 
απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι 
ςτο Σμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του 
Προμθκευτι.  

 

Πλθρωμι 
Η πλθρωµι κα γίνει µε τθν προςκόμιςθ των νοµίµων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωµι, εξιντα (60) θμζρεσ 
από τθν επόμενθ τθσ ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόµιµεσ κρατιςεισ.  

Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ παρζχονται ςτα τθλζφωνα 24673 
50621, -626, -612 email prom1@kastoriahospital.gr. 

 

 
 

Ο Διοικθτισ  
 
 
 

Αντωνιάδθσ Βαςίλειοσ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ M/M ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΡΣΟ (1 ΚΙΛ) ΚΙΛ 3.950 8.800,683 

2 ΛΑΓΑΝΑ ΚΙΛ 14 64,354 

3 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛ 3 23,064 

4 ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ ΚΙΛ 3 24,911 

5 ΣΟΤΡΕΚΙΑ ΣΕΜ 54 44,836 

6 ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΚΙΛ 2 15,131 

7 ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΕΜ 9.700 2.161,509 

8 ΑΓΓΟΤΡΙ ΣΕΜ 307 130,854 

9 ΑΝΙΘΟ ΣΕΜ 2 1,243 

10 ΒΕΡΤΚΟΚΚΟ ΚΙΛ 100 133,724 

11 ΚΑΡΟΣΑ ΚΙΛ 285 250,845 

12 ΚΑΡΠΟΤΖΙ ΚΙΛ 780 339,339 

13 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 90 81,360 

14 ΚΡΕΜΜΤΔΑΚΙΑ ΦΡΕΚΑ ΣΕΜ 5 6,260 

15 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΚΙΛ 490 303,261 

16 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 250 108,904 

17 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 550 1.105,400 

18 ΜΑΙΔΑΝΟ ΣΕΜ 220 120,422 

19 ΜΑΝΣΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 280 304,092 

20 ΜΑΡΟΤΛΙ ΚΙΛ 77 104,969 

21 ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ ΚΙΛ 50 67,354 

22 ΜΗΛΑ ΚΙΛ 980 1.167,089 

23 ΝΣΟΜΑΣΑ ΚΙΛ 750 1.013,271 

24 ΠΑΣΑΣΕ ΚΙΛ 3.000 1.887,891 

25 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 600 469,176 

26 ΠΙΠΕΡΙΕ ΚΙΛ 70 92,341 

27 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 350 304,535 

28 ΠΡΑΟ ΚΙΛ 130 178,792 

29 ΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 45 104,395 

30 ΚΟΡΔΟ ΚΙΛ 15 41,763 

31 ΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 40 90,400 

32 ΣΑΦΤΛΙΑ ΚΙΛ 65 94,949 

33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΚΙΛ 80 106,979 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1.ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  
ΑΡΣΟ  

 Άρτοσ τφπου 70% - ηάχαρθ 2% ι ςικάλεωσ πραγματικοφ βάρουσ 1 κιλοφ.   
Ο προμθκευόμενοσ άρτοσ κα πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 

ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ – ΑΡΣΙΔΙΑ (λευκά-μαφρα) 

Αρτίδια  70%, γραμ.100 (ατομικά), αρτίδια ςικάλεωσ 60 γραμ (ατομικά), βαςιλόπιτεσ, τςουρεκάκια 
125γραμ.  

 
Οι παραςκευαςτζσ να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ του HACCP ςτθν 
παραγωγι, ςτθν αποκικευςθ, ςτθν διακίνθςθ και ςτθν υγιεινι των ειδϊν (υπεφκυνθ διλωςθ  για τθν 
εφαρμογι του). 
 
2.ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ 
’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδθ λαχανικϊν και φροφτων πρϊτθσ ποιότθτασ τθσ εποχισ , τα 
οποία πρζπει να είναι φρζςκα. Αυτά παραδίδονται κακθμερινά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ 
ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Σα φροφτα κατανεμθμζνα ςε τελάρα και με περιςςότερεσ από μία ςειρά, 
κα πρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτοσ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεχνικι Προςφορά  

 
φμφωνα με τθν …../2018 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν προμικεια ειδϊν διατροφισ, 
προςφζρω κατ' είδοσ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1. …….. 
 

2. ……… 
 

 
 

Ο Προςφζρων 

 

 
ΚΑΣΟΡΙΑ …../…../2018 

 
 

Οικονομικι Προςφορά 
 
φμφωνα με τθν …../2018 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν προμικεια ειδϊν διατροφισ, 
προςφζρω κατ' είδοσ: 
 

Α/Α 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ χωρίσ 

ΦΠΑ 

Ποςοςτό ΦΠΑ 
ςτο οποίο 

υπόκειται το 
είδοσ 

1. …….  

 

 13% ι 24% 

2.  ……  

 

  

 
 

Ο Προςφζρων 
 
 
 

ΚΑΣΟΡΙΑ …../…../2018 
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