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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
Αριθμ. φακέλου (59/22) 

 
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

β. Την με Αριθμ. Πρωτ. 18518/29-9-2022/02-11-2022 Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΑΔΑ: 6ΓΤΕ4690ΩΜ-ΒΚΘ) [ΑΔΑΜ: 22REQ011599085]. 
 

γ. Την με Αριθμ. Πρωτ. 21255/14-11-2022 Αρ. Δέσμευσης 6668 (ΑΔΑ: Ω59Χ4690ΩΜ-ΞΛΜ) [ΑΔΑΜ: 
22REQ011599324] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
 

Απευθύνει 
Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» χρονικής διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.580,00€+ΦΠΑ. 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσης.  
 
Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ PER OS προϋπολογισμού 3.900,00 € + Φ.Π.Α (CPV: 33692300-0 
Εντερικές τροφές) 
 

Α.Α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη  

χωρίς ΦΠΑ 

Είδος 
Α.1. 

Συμπλήρωμα κρέμας υπερθερμιδικό, υπερπρωτεïνούχο, 
με την πρεβιοτική ίνα ινουλίνη (κατάλληλο για 
δυσφαγία) των 125 gr  

Τεμάχια 400 1.200,00€ 

Είδος 
Α.2. 

Εντερική διατροφή σε υγρή μορφή, υπερθερμιδική, 
υπερπρωτεïνούχα, χαμηλή σε ωσμωτικότητα με γεύσεις 
των 200 ml  

Τεμάχια 700 1.330,00€ 

Είδος 
Α.3. 

Υπερθερμιδικό, υπερπρωτεïνούχο συμπυκνωμένο 
εντερικό σκεύασμα για ασθενείς με δυσφαγία 2ου 
σταδίου των 200 ml  

Τεμάχια 400 760,00€ 

Είδος 
Α.4. 

Πρωτεϊνούχος υπερθερμιδική σκόνη (συσκευασία μέχρι 
20 γρ.) χαμηλής ωσμομοριακοτητος (ανά φάκελο 
τουλάχιστον 80 kcal και 1,5 γρ. πρωτεΐνης)  

Τεμάχια 100 610,00€ 

 

      
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Μαγδαληνή Ζαχαρή  
Τηλέφωνο: 2132162138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
Αθήνα: 18-11-2022 
Αρ.  Πρωτ: 21663 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 
 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα 
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Β. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ προϋπολογισμού 4.680,00 € + Φ.Π.Α (CPV: 
33692300-0 Εντερικές τροφές) 
 

Α.Α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη  

χωρίς ΦΠΑ 

Είδος 
Β.1. 

Πλήρης υγρή τροφή 1 Kcal/ml πλούσια σε φυτικές ίνες, 
διαλυτές και αδιάλυτες και FOS, εμπλουτισμένη με 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία με χαμηλή ωσμωτικότητα (<250 
mosm) κατάλληλο για καλύτερη λειτουργία του εντέρου 
των 500 ml  

Τεμάχια 400 640,00€ 

Είδος 
Β.2. 

Πλήρης υγρή τροφή, ημιστοιχειακή, υψηλής 
περιεκτικότητας σε MCΤ και χαμηλής ωσμωτικότητας, για 
ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερολογική λειτουργία, 
ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, χαμηλού υπολείμματος 
των 500 ml  

Τεμάχια 600 2.400,00€ 

Είδος 
Β.3. 

Ειδική διατροφή για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, 
χαμηλή σε πρωτεΐνη (15-20%), χαμηλή σε φωσφόρο, 
κάλιο, υπερθερμιδική των 200-250 ml  

Τεμάχια 100 165,00€ 

Είδος 
Β.4. 

Σύνοδος εξοπλισμός για τα είδη 1 και 2 και 3.  Συσκευές 
χορήγησης μέσω αντλίας που να ταιριάζουν σε όλους τους 
περιέκτες διαλυμάτων εντερικής διατροφής  

Τεμάχια 500 1.475,00€ 

 
Η εταιρεία που θα αναλάβει τον συνοδό εξοπλισμό θα έχει την υποχρέωση να προσκομίσει την αντλία 
για το διάστημα που θα διαρκεί η σύμβαση. Μετά τη λήξη της σύμβασης η αντλία επιστρέφεται στη 
εταιρεία. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 8.580,00€+ ΦΠΑ 
και βαρύνει την με Κ.Α.: 1519  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του 
Φορέα.    
 
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος).  
 
Οι  οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για  
ένα, περισσότερα ή για όλα τα είδη του διαγωνισμού. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 

προσφορών  Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Παρασκευή 
18/11/2022  

Τρίτη 
29/11/2022 

και ώρα 14.00 

Τετάρτη 
 30/11/2022 

και ώρα 10.00 π.μ. 

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο  
φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
αναγράφοντας: 

 

1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
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4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη  

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα 
με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   

 

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια 
του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄της παρούσης) 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.  
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011). 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

ΑΔΑ: 9ΝΤΠ4690ΩΜ-6Η3





[4] 
 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  του.  
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) 
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 

 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 
υποβολής του) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα 
πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα μέλη 
και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  από τη 
σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση 
αυτής.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση → Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 59/22). 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  στο 
email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της 
εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής (ή του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  

 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι 
έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της .  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης 
υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

 
ΟΛΓΑ ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 
 
 

ΑΡΕΖΙΝΑ ΓΙΩΡΓΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ PER OS προϋπολογισμού 3900 € + Φ.Π.Α 

1) Συμπλήρωμα κρέμας υπερθερμιδικό, υπερπρωτεïνούχο, με την πρεβιοτική ίνα ινουλίνη (κατάλληλο 
για δυσφαγία) τεμάχια 400 των 125 gr προϋπολογισμού 1200 € + Φ.Π.Α 

2) Εντερική διατροφή σε υγρή μορφή, υπερθερμιδική, υπερπρωτεïνούχα, χαμηλή σε ωσμωτικοτητα 
με γεύσεις τεμάχια 700 των 200 ml προϋπολογισμού 1330 € + Φ.Π.Α 

3) Υπερθερμιδικό, υπερπρωτεïνούχο συμπυκνωμένο εντερικό σκεύασμα για ασθενείς με δυσφαγία 2ου 
σταδίου 400 τεμάχια των 200 ml προϋπολογισμού 760 € + Φ.Π.Α. 

4) Πρωτεϊνούχος υπερθερμιδική σκόνη (συσκευασία μέχρι 20 γρ.) χαμηλής ωσμομοριακοτητος ( ανά 
φάκελο τουλάχιστον 80 kcal και1,5 γρ. πρωτεινης)100 τεμάχια προϋπολογισμού 610 € + Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ προϋπολογισμού 4640 € + Φ.Π.Α 

1) Πλήρης υγρή τροφή 1 Kcal/ml πλούσια σε φυτικές ίνες, διαλυτές και αδιάλυτες και FOS, 
εμπλουτισμένη με μέταλλα και ιχνοστοιχεία με χαμηλή ωσμωτικότητα (<250 mosm) κατάλληλο για 
καλύτερη λειτουργία του εντέρου τεμάχια 400 των 500 ml προϋπολογισμού 640 € + Φ.Π.Α 

2) Πλήρης υγρή τροφή, ημιστοιχειακή, υψηλής περιεκτικότητας σε MCΤ και χαμηλής ωσμωτικότητας, 
για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερολογική λειτουργία, ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, χαμηλού 
υπολείμματος τεμάχια 600 των 500 ml προϋπολογισμού 2400 € + Φ.Π.Α 

3) Ειδικη διατροφή για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, χαμηλή σε πρωτεΐνη (15-20%),χαμηλη σε 
φωσφόρο, κάλιο, υπερθερμιδική τεμάχια 100 των 200-250 ml προϋπολογισμού 165 € + Φ.Π.Α. 

4) Σύνοδος εξοπλισμός για τα είδη 1 και 2 και 3 . 

Συσκευές χορήγησης μέσω αντλίας που να ταιριάζουν σε όλους τους περιέκτες διαλυμάτων εντερικής 
διατροφής τεμάχια 500 προϋπολογισμού 1475 €+ Φ.Π.Α. 

Η εταιρεία που θα αναλάβει τον συνοδό εξοπλισμό θα έχει την υποχρέωση να προσκομίσει την αντλία 
για το διάστημα που θα διαρκεί η σύμβαση. Μετά τη λήξη της σύμβασης η αντλία επιστρέφεται στη 
εταιρεία. 

Υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
 
ΤΙΜΗ 

Η τιμή θα είναι σταθερή σε ευρώ για όλη την διάρκεια της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικώς στην προσφορά. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το Νοσοκομείο πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή παραγγελία 3 ημέρες πριν την 
παράδοση. Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται από το Νοσοκομείο με FAX. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα είδη η παραλείπει ορισμένα απ’ αυτά ή παραδίδει 
μικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράσει από το 
ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή 
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις 
συμμετοχής η στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν 

Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν .θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης του. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει η οποία εκμεταλλεύεται ολικά η μερικά την μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται .Στην 
περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3 ) μηνών έως και τριών ( 3) ετών 
η οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.2286/1995. 

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. 

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, 
πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας η 
διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της 
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α. Η μεταφορά των ειδών στα Νοσοκομεία, Ιδρύματα, θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες τους και σε ώρες που θα ορίζονται από το 
Νοσοκομείο. 

Β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορίζεται 
από το Νοσοκομείο 

Γ. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι το δε ένα από αυτά θα πρέπει να είναι 
γιατρός και ένα από τα υπόλοιπα Τεχνολόγος Τροφίμων ή Επόπτης Υγείας. 
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Δ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε ο Δ/ντής την συγκροτεί κατά την κρίση 
του. 

Ε. Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι : 1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής 
απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής 

2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή 

3. Έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή γεύση, όψη κ.λ.π. 

4. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής της κατηγορίας, 
της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον 
προμηθευτή ειδών 

5. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντιστοίχων 
πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας και στον 
προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία : 

α) Ημερομηνία παραγγελίας 

β) Ποσότητα 

γ) Είδος 

δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 

ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο 

στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 

ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν 

παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει 

η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 

ΣΤ.. Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, δεν θα 
παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό παράβασης . 

Ζ. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ο οποίος θα 
πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. 

Η. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο χαρακτηρισμός 
της ποιότητας, κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του 
χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

Θ. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και στο 
πρωτόκολλο παραλαβής όπως επίσης και την διαπιστωθείσα παράβαση. 

Ι. Ο προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

Κ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει στ’ ανωτέρω 
πρακτικά η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. 
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Λ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίδει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το 
χορηγούμενο είδος. 

Μ. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής τα είδη ή παραλείψει να πάει ορισμένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα φέρει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από 
την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασης τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Ίδρυμα 
μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα 
αγοράς για τις τιμές και ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος 
Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών) οπότε η τυχόν επιπλέον 
διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται 
σε βάρος του. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο το 
Νοσοκομείο μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να καθορίσει εκπτώσεις επί της 
τιμής και πέραν τούτου να επιβάλει και ποινή. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να 
φέρει τα είδη στο Νοσοκομείο η παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν η 
δεν τα φέρει καθόλου, η σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και μη 
αντικατάστασής στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά η αντίστοιχα 
προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των 
ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Διεύθυνσης 
Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών.) οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και 
της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει 
από τη αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης. Το Συμβούλιο Διοίκησης για κάθε γενική παράβαση των όρων της 
σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά από γνωμοδότηση της υπηρεσίας επιβάλει τα προβλεπόμενες 
κυρώσεις από τον Ν.2286/ 1995 και το Π.Δ. 394/1996 (ΚΠΔ) δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, κήρυξη εκπτώτου από την σύμβαση. 

Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, που 
μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του προμηθευτή, θα 
κρατούνται, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, από τα ποσά που έχει να πάρει ο 
προμηθευτής, η από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης η θα βεβαιούνται σα Δημόσιο έσοδο 
και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ PEROS  

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ-
ΤΙΜΗ 

  1        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

 

 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ  

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑΜ
ΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ-
ΤΙΜΗ 

  1        

  2        

  3        

  4        

 

Θα υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των προσφερομένων με τα ζητούμενα είδη  
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