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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΔΕ 2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την αριθμ. 89/14-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   
2. τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
3. την υπ’ αριθμ.  4123/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΚΒ4690ΒΥ-Ω0Μ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής

υποχρέωσης .   

προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια για το σύνολο των ειδών της
ομάδας 3 οπωρολαχανικά νωπά με α/α από 7  έως 31,  για το  σύνολο των ειδών της  ομάδας 5
κατεψυγμένα ιχθυώδη  με α/α από 35 έως 37, για το σύνολο των ειδών της ομάδας 7 προϊόντα
αρτοποιίας  με α/α από 39 έως 45, για τα είδη της ομάδας 8  παντοπωλείου με α/α από 46 έως 55
και από 57 έως 87 και για το είδος της ομάδας 9 γαλακτοκομικά με α/α 88,  για τα οποία είτε δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά είτε η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε ακατάλληλη στον διαγωνισμό
εκτέλεσης ΠΠΔΕ 2018 με αριθμό διακήρυξης 2029/2019.
Προϋπολογισμός: 36.682,25€ με τον ΦΠΑ.

Στην  παραπάνω διαδικασία της  διαπραγμάτευσης  μπορεί  να συμμετέχει  κάθε ενδιαφερόμενος
που  δραστηριοποιείται  στον  χώρο υποβάλλοντας  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου,
σφραγισμένο φάκελο,  που θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”,  τα στοιχεία της διαγωνιστικής
διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και  τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που
απευθύνεται. 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, KAE 1511
Κριτήριο κατακύρωσης: 
α) Για τις ομάδες  1 και 2:  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο
στην  νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  (την  ημέρα
παράδοσής του) από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 
β)  Για τις ομάδες 3, 4 και 5:  Την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χαμηλότερη τιμή.
Δημοσιότητα της πρόσκλησης:Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών: 10-6-2019  ημέρα Δευτέρα

http://www.kastoriahospital.gr/
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Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-6-2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  13-6-2019 και ώρα 11.00 π.μ.  στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  /  κοινοπραξίες  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης
προμήθειας.
Λόγοι αποκλεισμού:  Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου
73 του Ν. 4412/16, όταν:
- υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1,
άρθρο 73 του Ν. 4412/16
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
- Συντρέχει ένας από τους λόγους της παραγράφου 2, γ) του άρθρου 73 του Ν. 4412/16

Σας γνωρίζουμε ότι : 
- Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
- Οι προσφορές θα ισχύουν για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. 
 - Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που
θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα ΠΛΗΡΗ
στοιχεία του αποστολέα. Ο κύριος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα εξής:
1. Ένα σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016
2. Ένα σφραγισμένο φάκελο «τεχνικής προσφοράς». η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς και τις συνημμένες ποσότητες και
τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και θα περιλαμβάνει:
i)  Πίνακα προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές
ii) Πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που να επιβεβαιώνει
ότι τα προσφερόμενα είδη διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές
iii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4,  αρθρ.  8 του Ν.  1599/86,  όπως εκάστοτε  ισχύει  (χωρίς γνήσιο
υπογραφής) στην οποία:

-  να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής προσφοράς, ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε
μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού συμμετοχής από
διαγωνισμούς του δημοσίου

-  να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-  να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με
οποιαδήποτε  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  –  ματαίωση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας
Η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  και  διαχειριστή  της
εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
Προσφορές  θα γίνονται  δεκτές για το  σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών (αλλά για  το
σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος).

3. Ένα σφραγισμένο φάκελο «οικονομικής προσφοράς» ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
Την  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντα   η  οποία  θα  συνταχθεί  λαμβάνοντας  υπόψη  το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς  για κάθε είδος για το οποίο
υποβάλλει προσφορά με βάση το κριτήριο ανάθεσης
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 Για τις ομάδες 1 και 2:  έχουν παρατεθεί οι τιμές αναφοράς για σύγκριση προσφορών.  Oι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή η οποία προκύπτει μετά
την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς της παρούσας
πρόσκλησης, για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωσης 12% επί της τιμής, για
κάποιο  είδος (όπως ακριβώς ζητείται  από την πρόσκληση),  στην οικονομική προσφορά του θα
συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 1,329-(1,329 x 0,12) = 1,169.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται στις τιμές του Τμήματος Εμπορίου μετά
την αποφορολόγηση τους.
 Για τις ομάδες 3, 4 και 5: Την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής,  χαμηλότερη τιμή. 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους, θα δοθεί σε ευρώ (EURO) ανά μονάδα
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο
υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.
Η τιμή που θα συμπληρωθεί θα πρέπει να έχει τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Η  προσφερόμενη  τιμή  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  αυτή  του  Π.Τ.  της  ΕΠΥ  (εφόσον  το  είδος
αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται  προσφορές στις οποίες :  α)   δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και  β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή,  με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό  της  σύμβασης  δ)  δεν  εφαρμόζεται  το  ποσοστό  έκπτωσης  όπως  περιγράφεται
ανωτέρω ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο
και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω προμήθεια. Η σύμβαση που θα
υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος.

Ο προμηθευτής θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο θα περιληφθεί:
1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  την
υποβολή του)
2.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  την
υποβολή του)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
4.Π  ιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  
Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που  έχουν
εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Σε  περίπτωση  μη  έκδοσης  του,  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή του)
5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ( να έχουν εκδοθεί  έως (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους)
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Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που η αξία
της σύμβασης που θα προκύψει είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Παράδοση

Τα  ζητούμενα  είδη  θα  παραδίδονται  το  αργότερο  μέσα  σε  είκοσι  τέσσερις  (24)  ώρες από  την
διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των
ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα οποία θα πρέπει να είναι
απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή
στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται  από το Νοσοκομείο,  με έξοδα και ευθύνη του
Προμηθευτή. 

Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), 
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 
Η προμήθεια βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής  

  Αντωνιάδης Βασίλειος
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   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΑΔΑ: ΩΧ9Ξ4690ΒΥ-2ΘΒ





ΑΔΑ: ΩΧ9Ξ4690ΒΥ-2ΘΒ





Προσφορές  γίνονται  δεκτές  για  το  σύνολο  ή  για  μέρος  των  ζητούμενων  ειδών  αλλά  σε  κάθε
περίπτωση, για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.
Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των
αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη.
Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της
προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη
διάρκεια της σύμβασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
   
ΑΡΤΟΣ 

 Άρτος τύπου 70% - ζάχαρη 2% ή σικάλεως πραγματικού βάρους 1 κιλού.  
Ο προμηθευόμενος άρτος θα πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – ΑΡΤΙΔΙΑ (λευκά-μαύρα)

Αρτίδια  70%, γραμ.100 (ατομικά), αρτίδια σικάλεως 60 γραμ (ατομικά), βασιλόπιτες, τσουρεκάκια
125γραμ. 

Οι  παρασκευαστές  να  εφαρμόζουν  διαδικασίες  που  στηρίζονται  στις  αρχές  του  HACCP  στην
παραγωγή, στην αποθήκευση, στην διακίνηση και στην υγιεινή των ειδών (υπεύθυνη δήλωση  για
την εφαρμογή του).

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ :

Τα προσφερόμενα είδη (πέρκα, καλαμάρια, μύδια) πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη
παρουσιάζονται σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής. 

O επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα μεν ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του βάρους των, στα δε
φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του βάρους των, σύμφωνα με την Α.Δ.: 17/2003.
Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του
κατεψυγμένου αλιεύματος το καθαρό βάρος του.
Τα καλαμάρια να είναι καθαρισμένα, το δε βάρος τους να είναι 1 κιλό περίπου ανά τεμάχιο.

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδη λαχανικών και φρούτων πρώτης ποιότητας της εποχής , τα
οποία  πρέπει  να  είναι  φρέσκα.  Αυτά  παραδίδονται  καθημερινά  σε  ποσότητες  ανάλογες  με  τις
ανάγκες του Νοσοκομείου. Τα φρούτα κατανεμημένα σε τελάρα και με περισσότερες από μία σειρά,
θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητος.

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται :
Παστεριωμένο γάλα αγελάδας : εμφιαλωμένο σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου και 1/2 λίτρου.  
Σύσταση : Λιπαρά 0-1,5% και πλήρες.

Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ημερομηνία της παστερίωσης και λήξης.

Τα κιτία πρέπει  να παραδίδονται  στο ίδρυμα σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και  να έχουν
χειρολαβές,  ώστε  να  προστατεύονται  στις  μετακινήσεις.  Οι  συσκευασίες  (κιβώτια)  πρέπει  να
επιστρέφονται στον προμηθευτή.

Κατά την παραλαβή του γάλακτος η αρμόδια επιτροπή δύναται να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα
από όλη την παραληφθείσα ποσότητα (500-1000 γρ.) το οποίο θα βράσει ενώπιον του προμηθευτού
ή του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα, κόψει κατά τη βράση, σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα
και απορρίπτεται χωρίς καμία άλλη χημική εξέταση. Σ’ αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα χωρίς καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση του
Ιδρύματος εντός μίας(1) ώρας.

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του
Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. 
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Οι  προσφέροντες  να  εφαρμόζουν  διαδικασίες  που  στηρίζονται  στις  αρχές  του  HACCP  στην
αποθήκευση,  στην υγιεινή και στη μεταφορά των ειδών (κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  για την
εφαρμογή του). 

Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδύναμης ψύξης και να φέρουν την σχετική
άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδη παντοπωλείου τα οποία θα είναι πρώτης ποιότητας και  θα
αναφέρεται οπωσδήποτε η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου προϊόντος.

Ο  μειοδότης  να  εφαρμόζει  στους  αποθηκευτικούς  του  χώρους,  καθώς  και  στην  διακίνηση  των
προϊόντων του, διαδικασίες σύμφωνες με τις αρχές του HACCP (κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης).  

Τα  προμηθευόμενα  είδη  παντοπωλείου  θα  πληρούν  τις  εκάστοτε  περί  τροφίμων  ισχύουσες
διατάξεις και τον Κ.Τ.Π. και θα αναγράφουν την ημερομηνία λήξης τους.

Τα ζητούμενα είδη παντοπωλείου είναι ενδεικτικά τα εξής:

Διάφορα  είδη  Παντοπωλείου : Φρυγανιές,  Χυμοί,  Μαρμελάδες,  Μαργαρίνη,  Όσπρια,  Ρύζι,
Ζυμαρικά, Κομπόστες, Αλεύρι, Αλάτι, Ζάχαρη, Μπαχαρικά κ.α. σε συσκευασίες διάφορες ανάλογα
με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  

   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Α) Η εταιρία προμήθειας γάλακτος υποχρεούται σε αντικατάσταση της ποσότητας ληγμένου 

γάλατος που τυχόν υπάρχει στην αποθήκη του Νοσοκομείου

Β) Η εταιρία προμήθειας άρτου υποχρεούται σε αντικατάσταση της τυχόν ποσότητας άρτου 

προηγούμενης ημέρας με φρέσκο ψωμί ημέρας.     

 Η Επιτροπή       

1. Παπαδόπουλος Μιχαήλ 

 2.Κυριακίδου Άρτεμις 

 3.Λεπίδας Νικόλαος-Αλέξανδρος  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ……..

2. ………

Ο Προσφέρων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Οι   προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με βάση τη συμπλήρωση του παρακάτω
πίνακα για τα είδη των ομάδων 1 και 2, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί  τοις  εκατό  (%) υπολογιζόμενο  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής
πώλησης του είδους από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜ

ΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΙΜΗΣ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥ

ΜΕΝΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΤΟ
ΟΠΟΙΟ

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

(….%)

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΜΕ
Φ.Π.Α.

(%)

     

     

     

     

 

 ΣΥΝΟΛΟ:

Ο Προσφέρων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../2019
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2)  Οι  προσφορές  των  συμμετεχόντων θα υποβληθούν  με  βάση τη  συμπλήρωση του  παρακάτω
πίνακα για τα είδη των ομάδων 3, 4 και 5  με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 

(….%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ

Φ.Π.Α.     (%)

     

     

     

     

      ΣΥΝΟΛΟ:

Ο Προσφέρων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../2019
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