
                                         ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ           

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΓΑ:  

3
η
 Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

Σηλέθφνο : 24673 50621,626                                        

Fax : 24673 50657                                              

E-mail : prom1@kastoriahospital.gr          Προς: Ως ο πίνακας αποδεκηών 
 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ 288/14-01-2016 

ΜΗΝΗ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΔ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟΤ ΤΜΒΑΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΚΩΝ ΑΗΜΑΣΟ 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 3
ε
 Γ.Τ.ΠΔ. 

ΑΓΟΡΑΣΖ 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΜΗΝΗ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

(CALL OFF COMPETITION) 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ Υακειόηεξε Σηκή 

ΥΡΟΝΟ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  

27 Ηαλνπαξίνπ 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

11:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΗΓΩΝ 

ΑΚΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 

ΜΟΝΑΓΑ  ΜΔΣΡΖΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ  ΔΞΟΓΟΤ 

(ΚΑΔ) 
1311 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΔΣΖΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  
18.000,00 εσρώ με ηο ΦΠΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Σκεκαηηθή παξάδνζε ζύκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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Έτονηας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ 

από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σν Π.Γ. 60/2007 

3. To Π.Γ. 118/2007 

4. Σνλ Ν. 3861/2010 

5. Σελ αξηζκ. 6271/05.09.2012 εγθύθιην πινπνίεζεο ησλ κίλη κεηνδνηηθώλ δηαγσληζκώλ κεηά 

ηε ζύλαςε πκθσλίαο Πιαίζην 

6. Σε Γηαθήξπμε 18/2012 ηεο 3
εο

 Γ.Τ.ΠΔ (Μαθεδνλίαο) γηα ηελ πξνκήζεηα Αζθώλ Αίκαηνο 

7. Σελ αξηζκ. 1310/31-12-2014  Απόθαζε Καηαθύξσζεο ηεο 3
εο

 Γ.Τ.ΠΔ. 

8. Σηο αξηζκ. 1-18/2012, 2-18/2012 θαη 3-18/2012 ζπκβάζεηο πκθσλίαο Πιαίζην γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Αζθώλ αίκαηνο κε ηηο εηαηξίεο LERIVA A.E., E & E ΗΑΣΡΗΚΑ θαη Π. 

ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 

9. Σελ αξηζκ.108/22-06-2015 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ (mini call off) γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ 

εθηειεζηηθώλ ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην γηα ηελ πξνκήζεηα Αζθώλ αίκαηνο 

10. Σελ αξηζκ. 287/14-01-2016 (ΑΓΑ:6Π4Ζ4690ΒΤ-ΞΑ8) αλάιεςε δεκνζηνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο γηα ηε δέζκεπζε πίζησζεο (λνκηθή δέζκεπζε) γηα ηε δηελέξγεηα κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ (mini call off) πξνκήζεηαο Αζθώλ Αίκαηνο 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Ζ  Ζ 

 

πξνο ηηο Μεηνδόηξηεο Δηαηξείεο ηεο αξηζκ. 18/2012 Γηαθήξπμεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ ηεο 3
εο

 

Γ.Τ.ΠΔ., όπσο ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα άθσλ 

Αίκαηνο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο :  

A/A ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΗΓΟ 

1. LERIVA ΣΤΠΟ 1 

2. E & E ΗΑΣΡΗΚΑ ΣΤΠΟ 1 

3. Π. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ ΣΤΠΟ 1 

 

Ζ ηηκή ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κε ηελ νπνία νη 

πξνκεζεπηέο ζπκκεηείραλ ζηε ζπκθσλία πιαίζην. 

 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη Μεηνδόηξηεο εηαηξείεο ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ θιεηζηέο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ λα θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο πξόζθιεζεο θαη ηελ έλδεημε «Να μην 

ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» μέτρι ηην 27
η
 Ηανοσαρίοσ 2016, 

εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 11:00 κ.κ. ζην πξσηόθνιιν ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, νδόο : 

Μαπξησηίζζεο, ΣΚ 52100, Καζηνξηά. 

 

 Ζ προζθορά θα αθορά ζηα παρακάηφ είδη :  

   
 

Α/Α ΣΤΠΟ ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣ

ΖΣΑ 

 

LERIVA E&E 

 

ΕΑΦΔΗΡΟΠΟ

ΤΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΗΜΟ ME 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΣΤΠΟ 1 

Γηπινί Αζθνί 

Αίκαηνο απινί 

CPDA ή CPDA-1, 

3.180 

 

 

 

3,79 

 

 

 

15.450,03 € 
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1. 450 ml γηα εξπζξά 

35 εκεξώλ θαη έλαλ 

δνξπθνξηθό αζθό 

300 ml γηα πιάζκα 

3,95 3,70 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ κίλη δηαγσληζκνύ (call off) ηελ Σεηάξηε 27 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ώξα 11:00 

π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ζα επηθπξσζεί από 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ην νπνίν θαη ζα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ζπκβάζεσλ. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ησλ δηαγσληδόκελσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην κίλη δηαγσληζκό (call offs). Ννείηαη, όηη ε ηηκή θαηαθύξσζεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κε ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζηε πκθσλία 

Πιαίζην. 

 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ, ΤΠΟΓΡΑΦΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΔΗ 

Μεηαμύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε 

πνπ ζα έρεη ηζρύ ελόο έηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα Αζθώλ αίκαηνο ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη 

ζηελ Πξόζθιεζε θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο αξηζκ. 18/2012 πκθσλίαο 

Πιαίζην.  

Ζ ζύκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Πξόζθιεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, ζα δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη 

δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο. Σν θείκελν ηεο 

ζύκβαζεο ζα θαηηζρύεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηόο πξνθαλώλ ή παζίδεισλ παξαδξνκώλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν κίλη δηαγσληζκόο (call off) ππνρξενύηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

θαηαθύξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο 

λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ, δηάξθεηαο ελόο έηνπο, από ηελ έλαξμε ηεο ζπκβαηηθήο ηζρύνο. 

Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα θαη 

ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δπν ζπκβαιιόκελνπο. 

Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν 

αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ 

θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ νξίνπ, θεξύζζεηαη 

έθπησηνο. 

 

ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΩΝ 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζην ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην 

Ννζνθνκείν, ηκεκαηηθά, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή, ύζηεξα από απνζηνιή 

εγγξάθνπ αηηήκαηνο, ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπ 

αηηήκαηνο. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ 

ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθηειεζηηθήο ηεο πκθσλίαο Πιαηζίνπ ζύκβαζεο. 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηκήκαηνο 

ρσξίο Φ.Π.Α.: Δπί ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ ζα γίλνληαη παξαθάησ θξαηήζεηο :  
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i) Τπέξ ςπρηθήο πγείαο (άξζξν 3, Ν.3580/2007) :                                                2% 

ii)   Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ          1‰ 

Δπί ηνπ πνζνύ ηεο δεύηεξεο από ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί 

ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηνπ θαζαξνύ 

πνζνύ αθαηξνπκέλσλ ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ. 

Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

Ζ Πξόζθιεζε γηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δελ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα, 

δηέπεηαη από ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ππνγξαθείζαο 18/2012 πκθσλίαο Πιαίζην 

γηα ηελ Πξνκήζεηα Αζθώλ αίκαηνο ηεο 3
εο

  ΓΤΠΔ. 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΟΡΑΣΖ 

ΑΓΟΡΑΣΖ : Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο 

Γηεύζπλζε: Μαπξησηίζζεο , ΣΚ 52100, Καζηνξηά 

Σειέθσλν : 24673 50621,626 

Φαμ : 24673 50657 

E-mail: prom1@kastoriahospital.gr 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α 

 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1. LERIVA ΑΔ, ηει.: 210-6199886, fax : 210-6178733, email: sales@leriva.com 

2. Δ & Δ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΔ, ηει.: 210-6996191, fax : 210-6925903, email: info@eemed.gr 

3. Π. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ AE, ηει.: 2310-472441, fax: 2310-472899, email: 

pzthes@pzafiropoulos.gr 

 

ΚΟΗΝ.: Σκήκα Πξνκεζεηώλ 3
εο

 ΓΤΠΔ, email: prom@3ype.gr & amantousi@3ype.gr 
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