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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες: Kωνσταντίνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 24673 50612,626
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (CPV: 15800000  -  6),   ΓΙΑ TΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΔΕ   2020  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΕΔΡΑ Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) Τρόφιμα -15800000-6

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 15.248,98€  με ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ α)  Για  τις  ομάδες  1,  2  και  3:  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 4 και 5: Την  πλέον συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,
χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, 
ΚΑΕ: 1511

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέσα σε  είκοσι
τέσσερις  (24)  ώρες   από   την  διαβίβαση  της
αντίστοιχης  παραγγελίας  του  Νοσοκομείου  προς
τον Προμηθευτή 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Μαυριωτίσσης,Τ.Κ.  
52 100

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14-7-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:30μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16-7-2020  Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00π.μ 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
 την αριθμ. 102/29-6-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
 Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,   
 την υπ’ αριθμ.  7242/1-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΨ9Ζ4690ΒΥ-4ΓΧ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής
υποχρέωσης.
προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια  για το σύνολο των ειδών της
ομάδας 3 οπωρολαχανικά νωπά, ήτοι για τα είδη με α/α από 7 έως 31, για τα είδη της ομάδας 4
λαχανικά κατεψυγμένα, ήτοι για τα είδη με α/α 33 και 36, για το σύνολο των ειδών της ομάδας 5
κατεψυγμένα ιχθυώδη, ήτοι για τα είδη  με α/α από 39 έως 41, για το σύνολο των ειδών της ομάδας
7 προϊόντα αρτοποιΐας ήτοι για τα είδη με α/α από 43 έως 49 και για τα είδη της ομάδας 8 είδη
παντοπωλείου με α/α 65, 68, 69, 77,87, 94  και 96 με συνολικό προϋπολογισμό 15.248,98€ με τον
ΦΠΑ, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά είτε η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε
ακατάλληλη, στον διαγωνισμό εκτέλεσης ΠΠΔΕ 2020 με αριθμό διακήρυξης 5482/2020.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στην  ελληνική  γλώσσα  μέσα  σε
σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο και πρέπει
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
 Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Τα στοιχεία του αποστολέα 

  Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να 
δηλώνεται ότι: 

 Ο  οικονομικός  φορέας  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση -  ματαίωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16

Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ   

 Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της
εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΡΚΒ4690ΒΥ-4Β1





 Η ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  γίνεται  αποδεκτή  εφόσον  έχει  συνταχθεί μετά  την
κοινοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει το είδος για το οποίο συμμετέχει 
και να περιγράφει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τροφίμων.

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία  να βεβαιώνεται:  

-  ‘Oτι  έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους  αποδέχεται  πλήρως,
σύμφωνει με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  Παραρτήματος  I  και  η προσφορά  του  ισχύει  για
διάστημα τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών. 

2) Αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθεί, και
στην  Τεχνική  Προσφορά.  Προσοχή: η  αναγραφή  οικονομικών  στοιχείων  στην  τεχνική  προσφορά
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3) Πίνακας συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί: 

-  Η τιμή του προς προμήθεια είδους σε ευρώ (EURO) ανά μονάδα, χωρίς ΦΠΑ.
-  Η  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 κατακύρωσης: 
α) Για τις ομάδες 1, 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. 
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. 
β)  Για τις ομάδες 3, 4 και 5:  Την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο
υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών. 
 Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών  προσφορών  και

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. 
 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική

Προσφορά) επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  των  ως  άνω
σταδίων. 

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
εφόσον αντιστοιχίζονται.
7. Η οποία είναι υπό αίρεση.
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

 9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 
  Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Ο  ανάδοχος  θα  κληθεί  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

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.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους).
  Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
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  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  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. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)  τουλάχιστον  μήνα  από  τον  συμβατικό  χρόνο.  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.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
  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. 
  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.

  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

  Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο
αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την
Υπηρεσία,  συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.  Ο έλεγχος της ποσότητας και  της
ποιότητας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους
σχετικούς  όρους  της  πρόσκλησης,  την  προσφορά  του  Προμηθευτή  και  τα  παραστατικά  που  θα
συνοδεύουν τα είδη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως
αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμου. 
  Η  υποβολή  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων.
  Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  εντός  (60)  εξήντα  ημερών
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, με
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την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης,
δεν  προσμετράται  ο  χρόνος  καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του
παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
  Ο Προμηθευτής υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δο-
θεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρού-
σας πρόσκλησης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμ-
βαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον προμηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, η  κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης της σύμβασης.
  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επι -
βάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συ-
νολικής ποσότητας αυτών.

  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντί -
στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
  Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε πε-
ρίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
  Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή δύναται να ματαιώσει  εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
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από  γνώμη της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή
παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από  γνώμη του
αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το
αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το
σφάλμα ή η παράλειψη. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

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

Ο Διοικητής 

  Χάτσιος  Γρηγόριος
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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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  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).
Η  εταιρία  προμήθειας  άρτου υποχρεούται  σε  αντικατάσταση  της  τυχόν  ποσότητας  άρτου
προηγούμενης ημέρας με φρέσκο ψωμί ημέρας.  

  ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ :
Τα προσφερόμενα είδη (πέρκα, καλαμάρια, μύδια κλπ.) 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 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 :  Χυμός λεμονιού, Μαγειρικό λίπος,  Ζυμαρικά κ.α. σε συσκευασίες
διάφορες ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 
Κατεψυγμένα  Λαχανικά : Να είναι πρώτης ποιότητας και σε συσκευασία του ενός κιλού. Να έχουν
συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία αφυδάτωσης,  αποχρωματισμού ή οσμής μη
κανονικής. 
                                                                                                                    Καστοριά  5 – 5 - 2020

       Η Επιτροπή       
1.  Παπαδόπουλος Μιχαήλ – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 2.  Αλεξίου Αλέξιος – Ειδικευόμενος ιατρός Μ/Γ Κλινικής

 3.  Λεπίδας Νικόλαος-Αλέξανδρος  - ΔΕ Μαγείρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ……..

2. ………

Ο Προσφέρων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα I
της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή σχετικός
«Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις
οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Οι   προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με βάση τη συμπλήρωση του παρακάτω
πίνακα  για  τα  είδη  των  ομάδων 1,  2 και  3 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

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜ

ΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΙΜΗΣ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

ΣΤΟ
ΟΠΟΙΟ

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

(….%)

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ

Φ.Π.Α.
(%)
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2)  Οι  προσφορές  των  συμμετεχόντων θα  υποβληθούν  με  βάση τη  συμπλήρωση του  παρακάτω
πίνακα για τα είδη των ομάδων  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 …../…../2020
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