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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

E-mail: grafprom@1547.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,,
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων και διαχείρισης (ΚΗΜΔΗΣ)
καθώς και

- Το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 3837/14-07-2016 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της
Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών και Προτύπων για την Προμήθεια Τροφίμων
- Την αρίθμ. πρωτ. 4080/29-7-2016 {ΑΔΑ: 7ΤΙΜ465ΦΥΟ-ΙΜΕ}, Απόφαση της Ε.Π.Υ., θέμα 6ο, περί έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων από τα Δημόσια Νοσοκομεία,
--- Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1095/26-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ0Γ4690ΒΞ-ΛΥ2), απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., που
αφορούσε την έγκριση του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών ανά ΚΑΕ και ανά CPV και
Φαρμάκων, βάση των ορίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν.Ζ.
-Την αριθμ. 1/3-4-2020, θέμα 3ον (με ΑΔΑ: 665Π4690ΒΞ-Γ5Ψ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., εξουσιοδότησης του
Διοικητή να προβαίνει στην λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων μέχρι την ολοκλήρωση των Σ.Δ., που διενεργεί
το Γ.Ν.Ζ, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού δαπανών
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/82, 82/0,ΑΔΑ: 6ΣΠΞ4690ΒΞ-Ι12, Ποσού: 600,00 € (για το 2021)
- Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κωδικός CPV

ΚΑΕ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

03221000-6
03222000-3

1511
1511

Ενδεικτική ποσότητα Μονάδα μέτρ.
9.483 κιλά + 1.053 τεμ
8.475 κιλά
Σύνολα:

προϋπ. δαπάνη,
προ ΦΠΑ 13%
9.734,51 €
9.734,51 €
19.469,02 €

προϋπολ. δαπάνη,
συμπερ. ΦΠΑ 13%
11.000,00 €
11.000,00 €
22.000,00 €

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης
ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής
πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου του 2021
και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.
και θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια
Ανακοίνωση του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Ζ. http://www.zante-hospital.gr
Έγγραφα της διαδικασίας κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
είναι η παρούσα Διακήρυξη καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές
διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Στην περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, θα δημοσιεύονται στους
ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της
Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς, γενικούς όρους & προδιαγραφές της παρούσης,
οι οποίοι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν σε κάποια /ες κατηγορίες στο σύνολο όμως των
ζητουμένων ειδών ανά κατηγορία.
---Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.
Το Γ.Ν.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο/ προμηθευτή την προμήθεια επιπλέον ειδών
από αυτά που αναγράφονται στον πίνακα ζητουμένων ειδών της προσφερόμενης κατηγορίας, ο δε
προμηθευτής υποχρεούται να τα παρέχει στο Γ.Ν.Ζ. με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης και με τους ίδιους όρους.
Άρθρο 1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟ στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης,
για την αποσφράγιση των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,
Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
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Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,
Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού,
Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,
Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική
προσφορά) μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική)
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των
άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των
φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Άρθρο 2…ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισμού που συμμετέχουν και ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει :
1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
Καθώς και:
α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως
ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας.
β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα
απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε
παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού.
η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και
θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα
το καταθέσει εντός τριών (3) ημερών.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
α) Έντυπο με επικεφαλίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο) στην
οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα προσφερόμενα είδη και τις τυχόν αποκλίσεις των
προδιαγραφών, από αυτές που θέτουν οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης
Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας.
β) Βεβαιώσεις – Δηλώσεις – Πιστοποιητικά, που αφορούν τα προσφερόμενα είδη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Έντυπο με επικεφαλίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1)
αντίγραφο) και να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος, υπογραφή και σφραγίδα
εταιρείας.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται (αριθμητικώς και ολογράφως) το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης επί της % ανά μονάδα μέτρησης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης
των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου Ν.
Ζακύνθου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.

Σημείωση : Στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν περιλαμβάνεται στο πινάκιο του τμήματος εμπορίου,
οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δώσουν σταθερές τιμές σύμφωνα με το κάτωθι πινάκιο:
α/α

Περιγραφή είδους

Μον. Μετρ.

Αρχική τιμή

Έκπτωση τοις
εκατό

τιμή / Μ.Μ.
προ ΦΠΑ

ΦΠΑ

τιμή / Μ.Μ.
συμπερ ΦΠΑ

Κατηγορία : …………
…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€

1
2
3
4
5
6
7
8

…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %
…… %

…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€
…€

Κατηγορία : …………
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
…€
…… %
… € 13%
…€
-- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε € ή που καθορίζουν σχέση € προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
--------Οι παραπάνω προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή
αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί.
9
10
11
…
…
…
…
28

Με απαράβατο όρο: για το σύνολο των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών ανά κατηγορία, το
ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί πρέπει να είναι το ίδιο και θα αφορά την παράδοση των ειδών στις
εγκαταστάσεις της αποθήκης τροφίμων του Νοσοκομείου, περιλαμβάνoντας τις κρατήσεις υπέρ τρίτων ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα μεταφοράς, κ.λ.π.)..
Θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν σε κάποια /ες κατηγορίες στο σύνολο όμως των
ζητουμένων ειδών ανά κατηγορία
Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην τιμή, μετά την αφαίρεση της
έκπτωσης.
-- Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης, για όλα τα ζητούμενα είδη της κατηγορίας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
-- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε € ή που καθορίζουν σχέση € προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-- Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
-- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ποσοστών εκπτώσεων) (ιδίως όταν αυτά είναι ασυνήθιστα
υψηλά για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά
και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου.
--- Κατά την προμήθεια του είδους και εν συνεχεία κατά την τιμολόγηση του, η αναγραφή της ανά μονάδα
τιμής, θα γίνεται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο εκάστου τιμολογίου στρογγυλοποιείται σε
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δύο (2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.
Άρθρο 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {120} ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο
97, του ν. 4412/2016) ( παρ.3 του άρθρου 33, του Ν.4608/2019)
Άρθρο 4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον σκοπό
αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)
Η επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά κατηγορία
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων οργάνου
Άρθρο 5…ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το Νοσοκομείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την οριστική ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή
του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 90,
παρ. 1 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» {Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή
ή ποσοστό έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές}.
Άρθρο 6… ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 30,31,32 και 33 του Ν.
4497/2017 και με το άρθρο 43, εδάφιο 20, του Ν. 4605/2019)
Άρθρο 7… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της
επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του. Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού,
γνωστοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.
Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο-προμηθευτή») και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα κάτωθι Δικαιολογητικά Κατακύρωσης :
--Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,
--Φορολογική Ενημερότητα,
--Ασφαλιστική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχουπρομηθευτή, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
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--Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο [στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς, τα στοιχεία του διαγωνισμού] από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο-προμηθευτή»), στο Γ.
Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο,
με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας αίτημα παράτασης της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. (εδ. 12, άρθρο 43, του ν. 4605/2019).
Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση
γίνεται στον συμμετέχοντα με το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με το αμέσως επόμενο
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, και ούτω καθ’ εξής.
Σημείωση: Οι οικονομικοί φoρείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. (Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016, καθώς και
τις τροποποιήσεις αυτού).
Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ποια έγγραφα
είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο, σε ποιόν διαγωνισμό και ότι αυτά βρίσκονται σε ισχύ.
Άρθρο 8… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού αυτά βρέθηκαν σωστά, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την υπογραφή της
σύμβασης, προσκομίζοντας ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 5 % επί της δαπάνης
προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος (14) μηνών {παρ. 1β & 4, του άρθρου 72 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού}.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών,
καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την διακήρυξη και την τεχνική- οικονομική προσφορά του
προμηθευτή, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση
του προμηθευτή, εφ’ όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά
αξίωση του μειοδότη- προμηθευτή, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 &
133 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και τις
τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη γνώμη για την
τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017)
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρο 202 του ν.
4412/2016)
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2.
Η Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 4. Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.
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Άρθρο 9 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία μας,
στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής
παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα
που θα έχει εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή, από τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου.
Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, σύμφωνα με τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο της αποθήκης
τροφίμων, που θα υποδεικνύεται κάθε φορά.
Η αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Επιτροπή εξετάζει τα προσκομιζόμενα είδη και
αποφασίζει κατά πλειοψηφία, για το αν είναι αυτά όπως προβλέπει η σύμβαση, έχει δε το δικαίωμα να τα
απορρίπτει κατά την κρίση της, στο σύνολο ή μερικώς. Τα απορριπτέα είδη θα αντικαθιστώνται εντός μιας
(1) ώρας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη
τροφοδοσίας ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.
Παραλαβή υλικών
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας, (άρθρο 208 και την παρ. 11 εδ. Β,
άρθρου 221, του ν. 4412/2016), συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).
Άρθρο 10… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
10.1. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας των παραδοθέντων υλικών
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παραγρ. 4, του
ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017), είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν
δ) Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
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10.2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν.4013/2011, και τις τροποποιήσεις αυτού: ν. 4605/2019 και του ν, 4610/2019)
β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ &
και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007
γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας (4% για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.
10.3. Οι σταθερές τιμές ή το ποσοστό έκπτωσης που θα αναγράφεται στην Σύμβαση που θα υπογραφεί θα
παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή μείωση, έως την συμβατική
ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.
====================
Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και
διατάξεις.

Τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης και καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις και είναι απαράβατες.
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
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Ζητούμενα είδη, Προδιαγραφές / Γενικοί- Ειδικοί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κωδικός CPV

ΚΑΕ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

03221000-6
03222000-3

1511
1511

Ενδεικτική ποσότητα Μονάδα μέτρ.
9.483 κιλά + 1.053 τεμ
8.475 κιλά
Σύνολα:

προϋπ. δαπάνη,
προ ΦΠΑ 13%
9.734,51 €
9.734,51 €
19.469,02 €

προϋπολ. δαπάνη,
συμπερ. ΦΠΑ 13%
11.000,00 €
11.000,00 €
22.000,00 €

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ {CPV 03222000-3}
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ συμπερ. ΦΠΑ 13%

1

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΙΛΟ

1.950

3.764,00 €

2

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΙΛΟ

1.725

794,00 €

3

ΜΗΛΑ

ΚΙΛΟ

3.360

4.670,00 €

4

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ

65

98,00 €

5

ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

539

496,00 €

6

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΟ

431

392,00 €

7

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΟ

254

457,00 €

8

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΚΙΛΟ

151

329,00 €

8.475

11.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ:

ΛΑΧΑΝΙΚΑ {CPV03221000-6}
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ συμπερ. ΦΠΑ 13%

9

ΑΝΙΘΟ

ΤΕΜ

48

21,00 €

10

ΑΓΓΟΥΡΙ

ΤΕΜ

287

158,00 €

11

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΟ

129

120,00 €

12

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΚΙΛΟ

790

1.454,00 €

13

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΟ

790

506,00 €

14

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΡΣΚΟ

ΤΕΜ

48

32,00 €

15

ΛΑΧΑΝΟ (μάπα)

ΚΙΛΟ

934

598,00 €

16

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

431

478,00 €

17

ΜΑΙΝΤΑΝΟ

ΤΕΜ

215

95,00 €

18

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ

48

67,00 €

19

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

ΤΕΜ

359

237,00 €

20

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΚΙΛΟ

24

52,00 €

21

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΟ

3.232

2.844,00 €

22

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

ΚΙΛΟ

32

90,00 €

23

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ

ΚΙΛΟ

22

184,00 €

24

ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΟ

201

88,00 €

25

ΣΚΟΡΔΑ

ΤΕΜ

144

58,00 €

26

ΤΟΜΑΤΑ ΣΑΛΑΤΑ

ΚΙΛΟ

2.155

3.450,00 €

27

ΤΟΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΚΙΛΟ

503

252,00 €

28

ΧΟΡΤΑ

ΚΙΛΟ

144

216,00 €

10.536

11.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ:
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι (Α΄) Κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο
119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών
οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί
υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που
εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών
της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί
λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και
διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους,
Γενικά τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρέσκα (το ανώτερο 3 ημερών – για τα οπωρολαχανικά
εποχής) , να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ώστε να είναι :
- ακέραια, υγιή (χωρίς σήψη ή αλλοιώσεις, που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση),
- καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς
- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης,
- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό,
- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση,
- απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων όπως είναι τα ακόλουθα:
οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες.
- Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε
ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι.
1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα χορηγούμενα οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, ήτοι της εποχής φρέσκα, πρώτης
ποιότητας, σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται. Φρούτα
που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας. Απαγορεύεται απολύτως, η χορήγηση
οπωροκηπευτικών ποιότητας κατωτέρας της πρώτης –εκτός- από τις εξής δύο περιπτώσεις α) Τομάτας
φαγητού β) Φρούτων που προορίζονται για την παρασκευή κομποστών και ύστερα από παραγγελία, πρέπει
όμως να αναγράφουν ρητώς στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι παραληφθείσες τομάτες και τα φρούτα είναι
δευτέρας ποιότητας και ότι αυτή η χορήγηση έγινε ύστερα από παραγγελία του ΓΝΖ. Ο χορηγητής όμως σε
καμιά περίπτωση δεν δικαιούται να προβεί με δική του πρωτοβουλία στην χορήγηση ειδών ποιότητας
κατωτέρας της πρώτης, έστω και αν το ΓΝΖ αποδέχεται εκ των υστέρων την χορήγηση αυτή.
Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών.
- Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που
προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών.
- Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος, τουλάχιστον μεγάλου αυγού σε ποσοστό μέχρι δέκα
τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα.
- Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει να είναι
α) Χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια
β) Να μην έχουν χοντρές φλούδες.
γ) Να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό
δ) Να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής.
- Τα μήλα πρέπει να είναι ΕΧΤΡΑ ποιότητας μεσαίου μεγέθους και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και
συσκευασμένα σε μονόσειρα τελάρα.
- Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και ΕΧΤΡΑ ποιότητας, μεσαίου μεγέθους και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη
και συσκευασμένα σε μονόσειρα τελάρα.
- Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου στο
μέγεθος και την προέλευση.
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ των νωπών οπωρολαχανικών θα πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα αυτοδύναμου
ψύξεως ή αυτοκίνητα κλειστού τύπου, να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9)
======================
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Ο συμμετέχων επί ποινη αποκλεισμού θα πρέπει να δηλώσει: για τα προσφερόμενα είδη, την
εμπορική τους ονομασία, την επιχειρηματική μονάδα παραγωγής / παρασκευής / συσκευασίας του κάθε
είδους και τον τόπο εγκατάστασής αυτής.
Σημείωση: Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος
του προσφέροντος κυρώσεις.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η
αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα προμηθεύεται το προϊόν και με βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση.
Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της
σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη
της Επιτροπής του διαγωνισμού.
Η υποβολή της αναφερόμενης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται και στην περίπτωση αλλαγής της
επιχειρηματικής μονάδας. Προμήθεια ειδών που κατασκευάστηκαν σε άλλη επιχειρηματική μονάδα από εκείνη που
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση του Νοσοκομείου, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή
την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν.
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της
προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και θα δηλώνει ότι:
1) Συμφωνεί απόλυτα με το σύνολο των προδιαγραφών, που ορίζονται στην προσφερόμενη κατηγορία
2) Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σύμφωνα με τον
Κ.Τ.&Π. με τις ισχύουσες Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν για τα προσφερόμενα είδη
3) Τα μεταφορικά μέσα θα είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών
και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες
4) Ο μεταφορέας συμμορφώνεται με τους Υγειονομικούς Κανονισμούς και θα διαθέτει Βιβλιάριο Υγείας
και θα φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μ. χρ.
5) Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με
τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον Κ.Τ.&Π. με τις ισχύουσες Υγειονομικές και
Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν για την προσφερόμενη κατηγορία τροφίμων
6)Κατά την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να παραδίδει στην επιτροπή
παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς (όπου από τις
προδιαγραφές της μεταφοράς απαιτείται ψυγείο ή καταψύκτης)
7) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών για δειγματοληπτικό έλεγχο καλείται από το Νοσοκομείο να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:
- Με μακροσκοπική εξέταση.
- Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
- Με πρακτική δοκιμασία
- Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς, το κόστος των δειγμάτων και το κόστος εξέτασης των δειγμάτων κατά της ως άνω
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.
8) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο/ προμηθευτή την προμήθεια επιπλέον
ειδών από αυτά που αναγράφονται στα ζητούμενα είδη της προσφερόμενης κατηγορίας, ο δε προμηθευτής
υποχρεούται να τα παρέχει στο Νοσοκομείο με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης και με τους ίδιους όρους.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει:

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και
την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις
τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό 852/2004
2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000
(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 180 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από
κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή - παρασκευή - επεξεργασία,
αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.
3. Δήλωση ότι θα προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που
πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής ή συσκευαστής του τελικού
προϊόντος θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά:
1. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς
Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή - παρασκευή των προϊόντων.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει) προς το Νοσοκομείο
ότι, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της επιχειρηματικής μονάδας (παραγωγής - παρασκευής ή
συσκευασίας των προσφερομένων ειδών)
έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού.

===================
----Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με
τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Οι αναγραφόμενες στα παραπάνω πινάκια ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’
εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα
έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της
προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια
της σύμβασης.
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό , οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016..Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
(Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην κατατεθειμένη
προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα όλων των όρων (ειδικών και
γενικών) της παρούσης διακήρυξης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

