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ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» 

2. Σο Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «Περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16
θσ

 Νοεμβρίου 2005» 

3. Σο Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

4. Σο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

5. Σο Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

ωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

6. Σο άρκρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτζλεςθσ ζργων, προμικειασ και ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν μζχρι του ποςοφ των 45.000 € χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ από άλλο όργανο  

7. Σο άρκρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-02-06) περί ζκδοςθσ δελτίου πιςτοποίθςθσ τιμϊν τροφίμων από τισ 

Τπθρεςίεσ Εμπορίου των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων 

8. Σθν με αρ. 84/Δ/16 απόφ. Δκτθ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν 

προμικεια Ειδϊν Μαναβικισ 

9. τθν με αρ. πρωτ. 115/26-01-16 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ για τθν πλθρωμι δαπάνθσ ςε 

βάροσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Νοςοκομείου, ΚΑΕ 1511 (ΑΔΑ: 7ΩΡΙ4690ΒΟ-ΙΧ7) 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνιςμό για τθν προμικεια ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ (CPV: 15000000-8), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ Τεσσάρων 

Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντα ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο 
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ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ, όπωσ αυτι πιςτοποιείται 

με Δελτίο Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν που εκδίδεται από το Σμιμα Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ. 

Ο παρϊν διαγωνιςμόσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ 5
θσ

 Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals. 

Άρθρο 1 : Σρόποσ και Χρόνοσ Τποβολήσ Προςφοράσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ εντόσ κλειςτοφ φακζλου, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ο αρικμόσ και το κζμα του διαγωνιςμοφ 

 θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται, ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που φζρουν τισ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου, τα εξισ: 

1. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ. 

1.2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία πρζπει: 

i. να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

ii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ 

iii. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι αςφαλιςτικά 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του, που αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) 

iv. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι φορολογικά 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

v. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επαγγελματικό Επιμελθτιριο 

vi. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν 

του Δθμοςίου 

vii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, κα 

προςκομίςει, εφόςον του ηθτθκεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω ςτοιχείων ζγγραφα 

2. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι. 

3. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά ςε δφο 

αντίγραφα. Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

 το ποςοςτό του ΦΠΑ 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ, ιτοι 

Δευτζρα 08-Φεβ-16 και ϊρα 14:00, ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν 

οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Άρθρο 2 : Διαδικαςία Διαγωνιςμού 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν Σρίτη 09-Φεβ-16 και ϊρα 10:00 από τριμελι Επιτροπι. 

http://www.gnamfissas.gr/
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
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Οι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των εταιρειϊν που υπζβαλαν προςφορά δφνανται να παρευρίςκονται ςτθ 

διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι, και μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να 

λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων. 

Η Επιτροπι αφοφ εξετάςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, ςτθ ςυνζχεια (τθν ίδια θμζρα) κα προβεί ςτθν 

οικονομικι αξιολόγθςθ των τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν και κα ςυντάξει ςχετικό Πρακτικό, το οποίο κα 

κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο αποφαςίηον όργανο προσ ζγκριςθ. Προςφορζσ που απορρίπτονται κατά το ςτάδιο τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ δεν ςυμμετζχουν ςτθ φάςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ και οι φάκελοι των οικονομικϊν 

προςφορϊν επιςτρζφονται ςφραγιςμζνοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ 

λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ, όπωσ αυτι πιςτοποιείται με Δελτίο Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν που εκδίδεται από το Σμιμα 

Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ. 

Άρθρο 3 : Σιμζσ Προςφορών - Νόμιςμα 

Η τιμι κα πρζπει να δίδεται ςαν ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) επί τθσ διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ 

πϊλθςθσ, όπωσ αυτι πιςτοποιείται με Δελτίο Πιςτοποίθςθσ Σιμϊν που εκδίδεται από το Σμιμα Εμπορίου τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίνεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ 

τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ 

των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Άρθρο 4 : Χρόνοσ Ιςχύοσ Προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερόμενου, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εάν οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, οι 

προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Άρθρο 5 : Παράδοςη 

Οι παραδόςεισ των ειδϊν ςτο Νοςοκομείο κα γίνονται κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ αποςταλείςασ με 

τθλεομοιοτυπία (fax), εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ από τθσ λιψθσ αυτισ. Σα παραδιδόμενα είδθ οφείλουν να 

είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που το Νοςοκομείο αποδζχεται τθν προμικεια κατϊτερθσ 

ποιότθτασ, ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα που κακορίηεται, οπότε κα αναγράφεται ςτο ζντυπο τθσ παραγγελίασ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί τα παραγγελκζντα είδθ, ςφμφωνα με τθν παραγγελία του 

Νοςοκομείου και δεν ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν χοριγθςθ οποιουδιποτε είδουσ, είτε επειδι το είδοσ αυτό δεν 

το ζχει ςτο κατάςτθμα του, είτε για οποιοδιποτε άλλο λόγο, εκτόσ αν προςκομίςετε ζγκαιρα βεβαίωςθ από το Σμιμα 

Εμπορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ ότι το εν λόγω είδοσ δεν κυκλοφορεί ςτο εμπόριο τθσ Άμφιςςασ ι των 

γφρω αυτισ περιοχϊν. 

Η μεταφορά των ειδϊν ςτο Νοςοκομείο, κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα του προμθκευτι 

μζχρι και μζςα ςτισ αποκικεσ τουσ πάντοτε κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. 
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Άρθρο 6 : Πληρωμή - Κρατήςεισ 

Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει μετά από τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι, παραλαβι των ειδϊν από το 

Νοςοκομείο, μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ γίνεται από το Νοςοκομείο εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθσ παραλαβισ, προςκομίηοντασ ο 

προμθκευτισ: 

 Σιμολόγιο 

 Φορολογικι Ενθμερότθτα 

Κατά τθν πλθρωμι, ο προμθκευτισ υπόκειται ςε κρατιςεισ: 

− 4 % Φόρο Ειςοδιματοσ επί τθσ αξίασ που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ όλων των κρατιςεων 

− 2 % υπζρ Ψυχικισ Τγείασ επί τθσ ςυνολικισ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

− 0,10 % υπζρ ΕΑΑΔΗΤ επί τθσ ςυνολικισ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  

− 2 % χαρτόςθμο επί του ΕΑΑΔΗΤ 

− 20 % ΟΓΑ χαρτοςιμου επί του χαρτοςιμου 

και ςε κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που παρακρατείται προσ απόδοςθ κατά τθν πλθρωμι από το Νοςοκομείο. 

Σο Νοςοκομείο επιβαρφνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07. 

Άρθρο 7 : ύμβαςη 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ζχει διάρκεια τεςςάρων (4) μθνϊν. Σο Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα αυτοδίκαιθσ 

παράταςθσ για δφο (2) επιπλζον μινεσ, χωρίσ να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του προμθκευτι. 

Η ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

ςυμφωνίασ των ςυμβαλλομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. 

ε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ του ΠΠΤΤ, θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τθν 

παροφςα παφει αηθμίωσ για το Νοςοκομείο. 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

κ.α.α. 

 

 

____________ 

ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Γενικά 

Οι προςφορζσ κα αναφζρουν τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ, θ οποία κα είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. 

θμείωςθ: Οι ποςότθτεσ δεν είναι δεςμευτικζσ για το Νοςοκομείο, το οποίο διατθρεί το δικαίωμα να τισ αυξομειϊνει 

με βάςθ τισ ανάγκεσ του. 

Ποιότητα και Ειδικά Χαρακτηριςτικά 

Σα είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και υποχρεωτικά  να πλθροφν τουσ όρουσ των κειμζνων υγειονομικϊν, 

αγορανομικϊν διατάξεων και του Κϊδικα Σροφίμων και ποτϊν. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το είδοσ κα επιςτρζφεται με 

αντίςτοιχο πρακτικό παράβαςθσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ. 

Σα χορθγοφμενα νωπά οπωρολαχανικά πρζπει να είναι εγχϊριασ παραγωγισ, πρϊτθσ ποιότθτασ, πρόςφατθσ 

ςυλλογισ, απαλλαγμζνα από ξζνεσ φλεσ και ελαττϊματα και να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ τθσ ςφςταςθσ τουσ και των 

οργανολθπτικϊν τουσ χαρακτιρων. Επίςθσ, κα απορρίπτονται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ τα άγουρα ι πολφ ϊριμα 

οπωρολαχανικά. 

α/α Είδοσ Μ.Μ. Ποςότητα Ποςοςτό Ζκπτωςησ 

1. Πατάτεσ κιλά 900  

2. Ντομάτεσ κιλά 300 

3. Κολοκυκάκια κιλά 80 

4. Καρότα κιλά 30 

5. Κρεμμφδια ξερά κιλά 230 

6. κόρδα ξερά τεμ. 40 

7. Λεμόνια κιλά 30 

8. Λάχανο κιλά 80 

9. Μαροφλι τεμ. 15 

10. Μελιτηάνεσ κιλά 20 

11. Πιπεριζσ κιλά 40 

12. Αγγοφρια (μζτριο μζγεκοσ) τεμ. 400 

13. Μαϊντανόσ ματςάκι 40 

14. Άνικοσ ματςάκι 5 

15. ζλινα ματςάκι 10 



 

Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 6 

 

α/α Είδοσ Μ.Μ. Ποςότητα Ποςοςτό Ζκπτωςησ 

16. πανάκια κιλά 10 

17. Παντηάρια κιλά 10 

18. Κουνουπίδι κιλά 10 

19. Αχλάδια κιλά 100 

20. Μιλα κιλά 250 

21. Ξυνόμθλα κιλά 15 

22. Πορτοκάλια κιλά 150 

23. Μανταρίνια κιλά 50 

24. Μπανάνεσ κιλά 300 

Ποςοςτό ΦΠΑ: ………… % 


