
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΔΑ:  

3
η
  Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

Γραφείο Προμηθειών                                                                    

Πληροφορίες: Τολιάδου Μαρία, Ψώρας Ζήσης  

ΤΗΛ.: 2467350612, 626 

FAX : 2467350657 

E-mail:prom@kastoriahospital.gr & 

prom3@kastoriahospital.gr 

Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης  

Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. 7662/2015 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα έτος. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τρόφιμα (διάφορα είδη Διατροφής) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV  15800000-6 Τρόφιμα 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση λιανική τιμή πώλησης) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδό-

χων θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  

την Τρίτη 15/3/2016 και ώρα 11:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩ-

ΣΗ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς 

που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά πε-

ρίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσι-

μων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υπο-

βολής 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-

ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

25/2/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην πλατφόρμα 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-

βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 8/3/2016 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

1.2. Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 55 (παρακράτηση φόρου) 

1.3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συ-

ναφών Θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/13.07.1995) «Υ-

παίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 

1.4. Toυ Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλ-

λες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 

1.5. Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρ-

θρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 

118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά 

1.6. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ 

1.7. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-

σίας και άλλες διατάξεις» 

1.8. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199/28-9-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 8 (Κρατικές Προ-

μήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-

2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζε-

ται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005  

1.9. Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.09.1999) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-

μων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως τροποπο-

ιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/11.10.2002) και στη συνέχεια με το 

άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) 

1.10. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει έως και σήμερα 

1.11. Το Ν.3204/2003, άρθρο 14, παρ.3, σύμφωνα με την οποία «η διενέργεια των προμηθειών 

για την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα των ΠΕΣΥΠ, των αποκεντρωμένων μονάδων τους 

και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, συνάπτονται και εκτελούνται από τις αποκεντρωμένες 

μονάδες των ΠΕΣΥΠ και από τα Νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του 

Ν.2889/2001.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  110.952,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός προϋπολογισμός 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Β΄ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94 όπως ισχύει ως 

σήμερα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

22/01/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΜΕΧΡΙ  28/01/2016 

16PROC003718993 2016-01-28

ΑΔΑ: 7ΦΧ54690ΒΥ-1Β4



   

 3 

1.12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του 

Ν. 3310/2005 ….» 

1.13. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει έως και σήμερα 

1.14. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 

1.15. Το Ν.3438/2006 άρθρο13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση 

δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…» 

1.16. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  

1.17. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-7-2007), ό-

πως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4250/2014 

1.18. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

1.19. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) 

1.20. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) περί Δικαστικής προστασίας κατά την σύνα-

ψη δημοσίων συμβάσεων, έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 

Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51/2012) – Εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ ΕΟΚ του Συμ-

βουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1192, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 

1.21. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

–Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» 

1.22. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

1.23. Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομε-

ίων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3918/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 

41/01.03.2012) 

1.24. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» 

1.25. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλ-

λες διατάξεις» 

1.26. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/ 20-04-2011) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό 

1.27. Του Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. Συμβάσεων/ Πτωχευτικό/ Μισθώσεις/ Επιμε-

λητήρια κλπ (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011), άρθρο 4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 και αφορά κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) 

(ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) 

1.28. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

1.29. Του Ν. 4052/2012 περί αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ και εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

1.30. Της με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυ-

νας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπ-

τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τά-
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ξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θε-

μάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων» (Β΄ 3400) 

1.31. Της με αρ.Π1/2390/16.10.2013 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-

τητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-

τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» (Β΄ 2677) 

1.32. Της Παραγράφου Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107) 

1.33. Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΦΕΚ 237
 
Α/05.12.2012 

1.34. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120/29-05-2013) 

1.35. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

1.36. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) 

1.37. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθει-

ών και υπηρεσιών», άρθρο 157 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2014 

2.2. Την υπ΄ αριθ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση περί 

«Ορισμού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υ-

πηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Φ.Υ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιο-

δότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών» 

2.3. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που συγ-

κροτήθηκε με την αριθμ. 8512/7-10-2011 απόφαση του Διοικητή και έχουν εγκριθεί με 

την αριθμ. 83/09-12-2011 (θέμα 15
ο
) απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

2.4. Την υπ΄αριθμ. 117Μ1/30-06-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καστοριάς, περί 

έγκρισης προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων με προϋπολο-

γισμό 110.952,86 € και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο πο-

σοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανι-

κής πώλησης) 

2.5. Την υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημε-

ρησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατό-

τητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την αριθμ. 15278/11-

09-2015 τροποποιητική αυτής 

2.6. Την οδηγία 93/43/ΕΟΚ άρθρα 1-12 

2.7. Τις οδηγίες 852/2004 ΕΚ για την Υγιεινή των τροφίμων, 853/2004 ΕΚ για τον καθορισ-

μό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 854/2004 ΕΚ για τον 

καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο., και την 

οδηγία 178/2002 ΕΚ.  

2.8. Την ΥA/Α1Β/8577/83 «Υγειονομικός έλεγχος αδειών κλπ.» (ΦΕΚΒ 526/30-8/8-9-1983). 
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2.9. Την Υ.Α.278/2005 (ΦΕΚ Β΄726/2005) «Μητρώο Εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊ-

όντων ζωικής προέλευσης» 

2.10. Την ΚΥΑ 15523/8/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισ-

μών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002,852/2004,853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄/1187/31-8-2006). 

2.11. Την υπ’ αριθμ. 9814/17.05.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1222/Β/20.05.2013) «Κα-

θορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν 

τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 11463/6-06-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1393/Β/6.06.2013) 

2.12. Την υπ’ αριθ. 117-Μ1/30-6-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγ-

κρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων και με προϋπολο-

γισμό 110.952,86€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και το τεύχος διακήρυξης 

του Διαγωνισμού  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγ-

κες του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του, για ένα έτος, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης). 
 

1. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 110.952,86 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 

ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007 και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 134-138 του Ν. 4281/2014, στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013, στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Μέχρι την 

             Τρίτη 8/3/2016 

 ΩΡΑ: 11:00΄ 

 

Από την Πέμπτη 25/2/2016 

ΩΡΑ: 11:00΄ 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

εάν τυχόν έχουν υποβληθεί έγγραφα εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 

11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-

βολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστή-

ματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, κ.λ.π.). 

5. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρί-

τη 15/3/2016 και ώρα 11.00 π.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δη-

μόσια στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών που προέρχονται από 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κράτη 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και τρίτες χώρες που συνδέονται με την 

Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ, εφόσον 

δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και 

γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού, ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους 

ως και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι Προμηθε-

υτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα-

ροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 

έδρα τους την Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων (http:www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγρα-

φής. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούν-

ται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από 

το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυ-

τοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δι-

εύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτο-

υν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 

τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των δια-

πιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 

τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνι-

κή, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δη-

λώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εν-

τός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρ-

μόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 

στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΜΕΡΗ που επισυνάπ-

τονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΡΟΣ Β΄  

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

  

9. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, με όλα τα παραρτήματα αυτής, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκ-

τρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.kastoriahospital.gr, στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, για ελεύθερη 

δωρεάν πρόσβαση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σαράντα 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέ-

ρος στο διαγωνισμό μετά την λήψη της διακήρυξης με δική τους ευθύνη, μπορούν να ενημερώ-

νουν με τα στοιχεία τους (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοι-

οτυπίας, e-mail account. κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή 

τους σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων της διακήρυξης. 

 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α. 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

16PROC003718993 2016-01-28

http://www.kastoriahospital.gr/
ΑΔΑ: 7ΦΧ54690ΒΥ-1Β4



   

 8 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δη-

μόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Τροφίμων (Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής) 

(CPV: 15800000-6) προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.952,86 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά είδος).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 

διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και 

βαρύνουν τον ΚΑΕ 1511 αντίστοιχα. 

Προϋπολογισμός: 110.952,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς που εδρεύει στην οδό Μαυριωτίσσης στην Καστοριά, και το οπο-

ίο προκηρύσσει το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση εκτέλεσης των προ-

μηθειών. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς που εδρεύει στην οδό Μαυριωτίσσης στην Καστοριά. 

Αρμόδιοι Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Προμηθειών (Πληροφορίες: Τολιάδου 

Μαρία και Ψώρας Ζήσης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2467350621,626 Φαξ: 2467350657, όλες τις ερ-

γάσιμες ημέρες 08:00-14:30). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, το Μέρος Β΄: περιγραφή 

Ζητουμένων ειδών, Μέρος Γ΄: Υπόδειγμα Συμπλήρωσης Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς , 

Μέρος Δ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Μέρος Ε΄: Σχέδιο σύμβασης προμήθειας. 

Η Διακήρυξη παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.kastoriahospital.gr, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ . 

Προμήθεια 

Η προμήθεια τροφίμων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄ της παρούσης. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Ανα-

θέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση πιθανών προσφυγών των 

διαγωνιζόμενων κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του 

διαγωνισμού έως και το στάδιο της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο (όργανο) συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυ-

τό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατά-

ξεις περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και έχει την ευ-

θύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή των 

προς προμήθεια ειδών. 
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Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε-

πικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με λατινικούς χαρακτήρες 

«PROMETHEUS» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

Προσφέρων ή Οικονομικός Φορέας 

 Οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εγγεγραμμένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει ηλεκτρονικά προσφορά, με σκοπό τη σύναψη 

Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέ-

ροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υ-

πεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 

Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 

την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων 

Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προμήθειας, και όλα 

τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη σύμβαση, 

β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης,  

γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και  

δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν είδους. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Καστοριά  Τ.Κ  52 100 

Τηλ. 2467350621,626 

Πληροφορίες: Τολιάδου Μαρία, Ψώρας Ζήσης 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για δημο-

σίευση στις 22/01/2016  

2. Στις κάτωθι εφημερίδες (τελευταία δημοσίευση στις 28/01/2016): 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 

1. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  akrpress@otenet.gr 

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  panorama@makthes.gr 

Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  info@orizontespress.com 

      Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : 

           1. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  kathfoni@otenet.gr 

           2. ΟΔΟΣ  odos-kst@otenet.gr  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες θα βαρύνουν τον προμηθευτή, και τα 

έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.  

- Περίληψη της διακήρυξης: 

έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

  α. Θεσσαλονίκης  ebeth@ebeth.gr 

  β. Αθηνών  info@acci.gr 

2. Επιμελητήριο Καστοριάς  kastcham@otenet.gr 

3. Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας  eveflo@otenet.gr  

4. Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών  ebegreve@grevenanet.gr 

                  5. Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης  chambers@otenet.gr 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3886/ 2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010), όπως αυτός ισχύει και αναλυτικά περιγράφονται στο 

άρθρο 28 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις κα-

τά τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμέ-

νου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέ-

ρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν εξετάζονται. 

Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις, θα αναρ-

τώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει 

να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτω-

ση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

αυτών ή συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο των υπό προμήθεια ειδών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώ-

ρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-

ρίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερ-

χόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρο-

ύν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, για την προμήθεια του παρόντος δια-

γωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προ-

μήθειας.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβο-

λή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια 

κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 

νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 

δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-

κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμέ-

νες μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε η-

λεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/13, στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων» 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη :  

 

 

 

 

 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των με-

λών της. 

 
Άρθρο 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

Αρ. Διακ. 7662/2015 α/α Συστήματος 19916 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

 
ΆΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, υποχρεωτικά, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και με τη σειρά που αναφέρονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητι-

κά, σε μορφή αρχείου *.pdf όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007, στον N. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) όπως α-

ναλυτικά περιγράφονται κάτωθι : 

 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., επί του συνόλου των 

προσφερομένων ειδών, είναι δε ισχύος έξι (6) μηνών τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή, για τον 

έλεγχο του ύψους της εγγυητικής επιστολής, κατατίθεται δήλωση του συμμετέχοντα, όπου ανα-

φέρονται τα είδη του διαγωνισμού (με τους αντίστοιχους κωδικούς α/α) για τα οποία καταθέτει 

προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρο-

νικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία :  

         i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

        ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση (τα φυσικά πρόσωπα ή οι διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών ή ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες ή ο πρόεδρος του Δ.Σ. για τους Συνεταιρισ-

μούς ή κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση σε περίπτωση Ενώσεως Προμηθευτών) για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδική-

ματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότη-

τας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογρα-

φίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

ή διαδικασία οι αλλοδαποί).  

 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ε-

ισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώ-

σεις τους.  

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 

μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).  

 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις οι 

αλλοδαποί) και με ποιο ειδικό επάγγελμα ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωση. Ειδικά για τους Συνεταιρισμούς ότι λειτουργούν νόμιμα. 

 - τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 
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ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετη-

μάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολο-

γητικών κατακύρωσης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 αυτού. 

3. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

4.  Δήλωση χώρας προέλευσης των προϊόντων που προσφέρουν (όχι για όσους προσφέρουν είδη 

παντοπωλείου) 

5.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) 

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει απο-

κλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Α-

νάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 

δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους εί-

ναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχον-

ται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

                    

 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στο διαγωνισμό πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν: 

Α)  Την  Υγειονομική Διάταξη  ΑΙΒ/8577/83, 

Β)  Την  Κ.Υ.Α. 15523/8/2006  και  

Γ)   Τις οδηγίες  852, 853, 854/2004 και 178/2002  της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλε-

ισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμε-

να ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από έ-

νορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρ-

μόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες 

τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητι-

κά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτο-

ύνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 

εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφε-

ται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονι-

κά αρχεία. 

Αναλυτικότερα, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφά-

λαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τους λοιπούς όρους της διακήρυ-

ξης, Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά. 

β) Τα κατατιθέμενα έγγραφα τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που α-

ναγράφονται στις προσφορές.  

Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οι-

κονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβά-

νονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμ-

μένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονι-

κά αρχεία. 

Στην περίπτωση αυτή ο (υπό) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει 

ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς του Μέρους Γ της παρούσης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χα-

ρακτήρα μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευασ-

τή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφο-

ρά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμο-

ποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του 

στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυ-

ξης απορρίπτονται. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 

2. Στην προσφορά θα προβλέπονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, τα 

έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.  

3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό 

προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα. 

4. Οι τιμές (ποσοστό έκπτωσης) της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς 

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει 

των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

5. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσ-

φοράς την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρο-

υν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το υπό προμήθεια είδος. 

16PROC003718993 2016-01-28

ΑΔΑ: 7ΦΧ54690ΒΥ-1Β4



   

 15 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για τα τρόφιμα. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονο-

μικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς π.χ. (για το είδος Άρτος 

1ΚΙΛ) 1,38 - (1,38 x 0,12) = 1,214 (με στρογγυλοποίηση). Καθώς η οικονομική προσφορά, δη-

λαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 

του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ΄, σε μορφή pdf. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με την έκδοση του σχε-

τικού εντάλματος πληρωμής και μέσα στην νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στη υποπαράγραφο 

Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013). 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβ-

λέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κά-

θε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 

φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων : α) το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ 

της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07 β) παρακράτηση 0,1% του Ν. 4013/2011 γ) 

Χαρτόσημο 3% του Ν. 4013/2011 επί της κράτησης της περίπτωσης. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φο-

ρά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/3/2016 και ώρα 11:00 μ.μ., μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργά-

νων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιε-

χόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπό) φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσ-

φραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
ΆΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολό-

γηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιο-

λόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσ-

φορών. 
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• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για πα-

ροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέ-

χουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 

που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχεί-

ου *.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαι-

τούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έν-

τυπη μορφή. 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑ-

ΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοι-

νής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθη-

κε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοι-

κητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές 

των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που α-

φορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο της υπογ-

ραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμε-

νο σε αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο 

θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διε-

νέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομι-

κά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα-

θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομι-

κά πρόσωπα). 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, 

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 

A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1 ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτω-

ση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδον-

ται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέ-

πεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή δι-

οικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψή-

φιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκρι-

μένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση. 

Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

Δραστηριότητας.  

Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.  

Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Υπηρεσία. 

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία 

υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπ-

τωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπ-

ραξία. 

Επισημαίνεται ότι : 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επί-

σημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 

 
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που 

στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους κατα-

γωγής ή προέλευσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 17. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαι-

ούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που  

αποσφραγίσθηκε. 

 
ΆΡΘΡΟ 18. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσ-

κομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαι-

τείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπ-

τωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με το αμέσως επόμενο με-

γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τι-

μή πώλησης και ούτω καθ’ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιο-

λογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

1του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κα-

τακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, ε-

φόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 

ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητι-

κά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικο-

νομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 
ΆΡΘΡΟ 19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της νομιμότητας της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί ένσταση για λόγους  

νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του  

Π.Δ. 118/2007. 

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 
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Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω 

του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφι-

ακή υπογραφή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 

απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. 

Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 

από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική του υποβολή. 

Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

Υπηρεσίας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 

€. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυ-

τών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 

3886/2010 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΆΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα ημέρες (180) (άρθρο 

13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παρα-

πάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρα-

ταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη 

της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοί-

νωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως 

το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 
ΆΡΘΡΟ 21. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για την προμήθεια μέρους του διακηρυσσόμενου με την παρούσα, δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΆΡΘΡΟ 22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυ-

ήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίση-

μη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Μέρους Δ΄ της πα-

ρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 

(118/07). 

 
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της Υπηρεσίας άνευ του ΦΠΑ ή το 2% επί των επί μέρους προϋπο-

λογισμών για τα είδη που κατατίθεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετο-

χής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε 
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(5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγ-

γυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 

παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομέ-

νους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση απο-

δεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παρα-

λήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής 

της στην Τράπεζα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 

εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετο-

χής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου 

διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οι-

κονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 

 
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα συνταχθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή για το σκοπό αυτό ύστερα από ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτου-

σας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα 

στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ-

θρο 34 της παρούσας. 

3) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύ-

νη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4) Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών 

γίνεται δεκτή. 

5) Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-

λονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστι-

κά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

Α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

Β. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέ-

ρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον 

που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 

ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω ορι-

ζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στο-
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ιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλ-

λακτικών ηθών. 

Γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσο με το 10% της αξίας της σύμβασης για την οποία κη-

ρύχθηκε έκπτωτος. 

Δ. Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπ-

τωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζε-

ται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 25. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση 

το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 

κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 

Δ. Την τιμή 

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσ-

φορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρο-

μών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμ-

βαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργά-

νου. 

 
ΑΡΘΡΟ 26.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυ-

τής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου 

για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επι-

λογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 27.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κο-

ινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες με-

ταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέ-

σεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 

απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιο-

δήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα 

Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθά-

ρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 

απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 

όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 

κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν 

αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε 

η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπ-

τωση καταπίπτουν υπέρ του Νοσοκομείου και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσε-

ις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

 
ΑΡΘΡΟ 28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεω-

ρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστη-

ριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το 

Νοσοκομείο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήμα-

τος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 

αιτήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 29. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 

οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέ-

ου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμ-

βαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Το Νοσοκομείο διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτη-

σης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετι-

κής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το Νοσοκομείο ύστερα από πρόταση 

της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ του Νοσοκομείου οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλε-

σης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οπο-

ία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη ε-

φαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 
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ΑΡΘΡΟ 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Σπάρτη. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφ-

θεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάν-

τα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμ-

φωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζό-

μενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Α/Α Περιγραφή M/M Ποσότητα 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

1 ΑΡΤΟΣ (1 ΚΙΛ) ΚΙΛ 4.100,00 6.393,54 

2 ΛΑΓΑΝΑ ΚΙΛ 12,00 28,07 

3 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛ 4,00 24,95 

4 ΨΩΜΑΚΙΑ ΤΕΜ 10.800,00 1.708,56 

     5 ΓΑΛΑ (1 ΛΙΤΡΟ) ΚΙΛ 3.900,00 3.745,95 

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΤΕΜ 18.800,00 13.808,60 

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 380,00 2.477,64 

     8 ΑΡΝΙ ΚΙΛ 10,00 76,84 

9 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛ 1.200,00 10.373,40 

10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛ 1.650,00 5.164,67 

11 ΜΟΣΧΑΡΙ Α/Ο ΚΙΛ 1.280,00 11.064,96 

12 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΚΙΛ 210,00 1.108,19 

13 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛ 110,00 686,14 

14 ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΚΙΛ 160,00 922,08 

     15 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜ 200,00 88,14 

16 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜ 5,00 3,50 

17 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 250,00 330,53 

18 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 1.100,00 484,77 

19 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 100,00 132,21 

20 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 15,00 9,32 

21 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛ 480,00 379,68 

22 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 420,00 294,25 

23 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 520,00 916,66 

24 ΜΑΙΔΑΝΟΣ ΤΕΜ 350,00 154,25 

25 ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΙΛ 80,00 141,02 

26 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ 45,00 59,49 

27 ΜΗΛΑ ΚΙΛ 950,00 1.256,00 

28 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛ 730,00 833,15 

29 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 3.000,00 2.373,00 

30 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 300,00 474,60 
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31 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛ 90,00 118,99 

32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 1.500,00 1.983,15 

33 ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛ 60,00 79,33 

34 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 50,00 110,18 

35 ΣΚΟΡΔΟ ΚΙΛ 5,00 17,63 

36 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 80,00 141,02 

37 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛ 250,00 330,53 

     38 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΚΙΛ 1.637,00 966,48 

39 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛ 120,00 202,21 

40 ΑΛΕΥΡΙ (1 ΚΙΛ) ΤΕΜ 80,00 134,70 

41 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛ 220,00 678,68 

42 ΑΣΤΡΑΚΙ ΚΙΛ 43,00 97,67 

43 ΑΥΓΟ ΤΕΜ 6.800,00 1.306,28 

44 ΒΙΤΑΜ 10 ΓΡ. ΤΕΜ 13.000,00 1.758,90 

45 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 300,00 328,83 

46 ΔΑΦΝΗ ΤΕΜ 5,00 5,20 

47 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ 10,00 13,45 

48 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΙΛ 400,00 1.966,20 

49 ΕΛΙΕΣ ΚΙΛ 30,00 123,40 

50 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛ 500,00 651,90 

51 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛ 28,00 257,55 

52 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΕΜ 5,00 8,70 

53 ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛ 440,00 3.873,19 

54 ΚΙΜΙΝΟ ΤΕΜ 5,00 6,05 

55 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΤΕΜ 700,00 1.429,26 

56 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΤΕΜ 730,00 682,40 

57 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛ 65,00 147,63 

58 ΚΥΒΟΙ ΚΝΟΡ (ΣΚΟΝΗ) ΤΕΜ 260,00 924,22 

59 ΛΙΠΟΣ ΚΙΛ 8,00 46,19 

60 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΙΛ 400,00 908,52 

61 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 20 ΓΡ. ΤΕΜ 10.500,00 1.162,35 

62 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΕΜ 8,00 10,12 

63 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΕΜ 13,00 17,77 

64 ΜΠΙΣΚΟΤΑΚΙΑ (ΦΑΚΕΛ) ΤΕΜ 2.160,00 1.408,10 

65 ΞΥΔΙΑ ΤΕΜ 250,00 202,95 

66 ΞΥΝΟ (ΦΑΚΕΛ) ΤΕΜ 100,00 113,16 

67 ΠΑΣΤΕΛΙ ΤΕΜ 40,00 33,90 

68 ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΚΙΛ 40,00 349,85 

69 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 35,00 53,39 

70 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (ΦΑΚΕΛ) ΤΕΜ 25,00 59,33 

71 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ 45,00 106,28 

72 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛ 380,00 1.017,68 

73 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΛ 130,00 361,37 

74 ΣΑΛΑΜΙ ΚΙΛ 240,00 3.091,68 

75 ΣΟΔΑ (ΦΑΚΕΛ) ΤΕΜ 10,00 7,01 

76 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΤΕΜ 8.000,00 4.723,20 

77 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 ΓΡ) ΤΕΜ 200,00 177,12 

78 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 2,500 ΚΙΛ   ΤΕΜ 95,00 396,12 
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79 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (1 ΚΙΛΟΥ)  ΤΕΜ 100,00 254,61 

80 ΤΟΥΡΣΙ ΚΙΛ 25,00 118,09 

81 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΕΜ 60,00 134,24 

82 ΤΥΡΑΚΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΕΜ 13.001,00 3.819,69 

83 ΦΑΚΕΣ ΚΙΛ 26,00 63,46 

84 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛ 200,00 621,50 

85 ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛ 30,00 164,08 

86 ΦΙΔΕΣ ΚΙΛ 120,00 355,27 

87 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ 2.000,00 2.533,80 

88 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ (0.33ML) ΤΕΜ 6.000,00 4.206,60 

89 ΧΑΛΒΑΣ ΚΙΛ 6,00 53,09 

90 ΧΑΜΟΜΗΛΙ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΤΕΜ 60,00 11,53 

91 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛ 80,00 269,39 

92 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 300,00 243,54 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 110.952,86 
 

 

 

Οι προδιαγραφές των τροφίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύου-

σες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

 

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμ-

πληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 

ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη για το υπό προμήθεια είδος. Παράδειγμα: Έστω ότι ο 

συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από 

τη Διακήρυξη) 12% για τα τρόφιμα. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονο-

μικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς π.χ. (για 

το είδος Άρτος 1ΚΙΛ) 1,38 - (1,38 x 0,12) = 1,214 (με στρογγυλοποίηση). Καθώς η 

οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυ-

πωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγ-

ραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικο-

νομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ΄, σε μορφή pdf. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Τεχνική Προσφορά  

Σύμφωνα με την 7662/2015 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 

για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φο-

ρέων ευθύνης αυτού, προσφέρω τα κάτωθι είδη : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1. Τρόφιμα  

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../201.. 

Ο Προσφέρων 

 

Καταγράφεται το είδος για το οποίο ο συμμετέχων στο διαγωνισμό καταθέτει προσφορά και περιγ-

ράφεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τροφίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), οι ο-

ποίες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του 

Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 

Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προσφέροντα και περιλαμβάνεται στον φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς εις διπλούν. 

 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανί-

ζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Οικονομική Προσφορά 

Σύμφωνα με την 7662/2015 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 

για την προμήθεια τρόφιμα για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύνης 

του, προσφέρω κατ' είδος: 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-

ΝΑ ΕΙΔΗ 

 

Ποσοστό έκπτωσης 

επί της εκάστοτε δια-

μορφούμενης μέσης 

τιμής λιανικής πώλη-

σης (αριθμητικώς) 

Ποσοστό έκπτωσης 

επί της εκάστοτε δι-

αμορφούμενης μέσης 

τιμής λιανικής πώ-

λησης (ολογράφως) 

Ποσοστό ΦΠΑ 

στο οποίο υπό-

κειται το είδος 

1. Τρόφιμα   13% ή 23% 
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ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ]: 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ …../…../201.. 

 

 

 

Το έντυπο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον προσφέροντα και περιλαμβάνεται στον φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς εις διπλούν. 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθο-

ύν από τους προμηθευτές. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 

 

                   Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

 

Προς το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  

για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραι-

τούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. 

για την Εταιρία ………………………………………………………….. οδός 

………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) 

…………………………...  και 2)  ……………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλ-

ληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προ-

μηθευτών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επα-

νάληψή του, για την ανάδειξη ανάδοχου………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. 

………………... διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή 

της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύ-

ρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδή-

ποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της α-

παιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο-

σήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσω-

πα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός 

…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, 

σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../201.. διακήρυξης του Γ.Ν. Κασ-

τοριάς» ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλα-

δή για ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 

της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 

2) ………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκ-

ληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυά-

ται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβη-

τήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώ-

σει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξε-

περνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτό-

σημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.     

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσω-

πα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο     Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 

Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των φορέων ευθύνης του  
 

Στην Καστοριά σήμερα ………………………….. 201.., μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Α.Φ.Μ…………., Δ.Ο.Υ. Καστοριάς), όπως εκπρο-

σωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 

…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής 

χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και  

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  [ή, ενδεχομένως,  της ένωσης των εταιριών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… 

………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογ-

ραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Προμηθευτής», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την αριθμ. ……………… Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης  

2) Την αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε 

στην ανωτέρω εταιρία μέρος των ειδών του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα είδη που αναφέ-

ρονται παρακάτω 

3) Την με αριθμ .πρωτ. ……………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τον α/α …. του βιβλί-

ου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (ΑΔΑ: ……………….) με τα οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη 

πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους …. του Νοσοκομείου του ποσού των ………€ για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, για διάστημα από……….. έως την…………. 

4) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/07 και του Π.Δ. 60/07 

 

 Το Νοσοκομείο αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω 

προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα είδη που αναλαμβάνει ο προμηθευτής είναι: 

 

Είδος Ποσότητα 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

Ποσοστό έκπτωσης  

επί της μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης 

Τρόφιμα     

Η κανονικότητα της μέσης τιμής επί τοις οποίας υπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης και η διαμόρ-

φωση της τελικής τιμής πώλησης, ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερεια-

κής Ενότητας Καστοριάς. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ποιότητα 

Η ποιότητα των τροφίμων πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.   
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ΑΡΘΡΟ 3 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
1. Διάρκεια της σύμβασης:  

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Παράδοση – Παραλαβή 
1. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (Γενικό Νο-

σοκομείο Καστοριάς), κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας της υπηρεσίας, με ευθύνη, μέριμνα και 

δαπάνες του προμηθευτή αναδόχου. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 

2. Ο προμηθευτής κάθε επιμέρους είδους που ζητείται από την διακήρυξη, είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει πάντα στην επιχείρηση του τα ανάλογα είδη. Σε περίπτωση έλλειψης, το Γενικό Νοσοκομε-

ίο Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας τους από το ελεύθερο εμπόριο, επιβάλλοντας στον 

προμηθευτή την πιθανή διαφορά της τιμής. 

3. Η παράδοση των επιμέρους ειδών θα γίνεται στην Διαχείριση Τροφίμων. 

4. Ο προμηθευτής κατά την ημέρα της προμήθειας θα εκδίδει σχετικό Δελτίο Αποστολής, το οποίο 

θα παραδίδει στον υπεύθυνο της κάθε προμήθειας.  

5. Η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή με βάση τις νό-

μιμες διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 5o 

Πληρωμή 

1.΄Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

35 του Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/07) και στο άρθρο 18 του Ν.2469/97, καθώς και ΠΔ 166/2003. 

2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού προηγηθεί 

θεώρηση από το τμήμα Εμπορίου Ν. Καστοριάς, για την κανονικότητα των τιμών.  

3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου του προμηθευτή. 

4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (Γενικό 

Νοσοκομείο Καστοριάς) εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, 

η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  

5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

7.. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισ-

χύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων: α) το δύο τοις εκα-

τό (2%) υπέρ της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07, β) παρακράτηση 0,1‰ του Ν. 

4013/2011 γ) Χαρτόσημο 3% επί του 0,1‰ του Ν. 4013/2011 και 20% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

επί το τέλος χαρτοσήμου. 
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8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή 

1. Ο προμηθευτής εφόσον δεν παρέδωσε το είδος που του παραγγέλθηκε μέσα στov συμβατικό 

χρόνο ή τov χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου. 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, εφόσον: 

2.1. Το έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου ή της παραλήπτριας κατά περίπτωση 

υπηρεσίας. 

2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-

λονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισ-

χύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά (Π.Δ. 394/96), οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους συμμε-

τέχοντες στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Υπηρεσίας ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, κα-

ταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην πε-

ρίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα ανάθεση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην πε-

ρίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των αναθέσεων 

των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε 

περίπτωση επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμε-

νο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσο με το 10% της αξίας της σύμβασης για την οποία κη-

ρύχθηκε έκπτωτος. 

4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o 

προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από 

την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, ε-

φόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά την εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβα-

τικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανε-

ξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο 

ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου 

χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με 

αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομεί-

ου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν 
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ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισα-

γάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λοιποί Όροι 

 

Ως προς τα λοιπά θέματα προμήθειας  των υπό προμήθεια ειδών ισχύουν οι όροι της σχετικής Δια-

κήρυξης, καθώς και οι διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογρά-

φεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο προμηθευ-

τής. 
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