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    Θζμα: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν  ετιςια προμικεια ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, CPV 
15896000-5 ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ #26.265,76€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,(13%), με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ, επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ 
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του 
Σμιματοσ Εμπορίου και τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Φωκίδασ για τα είδθ που προβλζπεται, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει,  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 το υπϋ αρ. 42/14-12-2022ΑΔΑ: ΨΞ6Θ4690ΒΝ-ΩΣΔ (θζμα 3) απόςπαςμα πρακτικοφ του Δ.. του Γ.Ν. Λιβαδειάσ 
–  Γ.Ν. Θθβϊν . 

 

 Σθ με αρ. 1495/14-12-2022 ΑΔΑ: 6Υ5Δ4690ΒΝ-ΓΗ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 
του Νοςοκομείου Λιβαδειάσ ςτον ΚΑΕ 1511.01. 
 

 

 

 

   

  
 

 Λιβαδειά: 16/12/2022 

Αρ. Ρρ.: Γ.Ρ.12558 

 

 

 

    Ταχ.  
Δ/νςη: 

Τζρμα Αγίου Βλαςίου 
Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΡΟΣ: 1.ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ 

            2.ΡΙΝΑΚΑ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 

 Διεφθυνςη: Γραφείο Ρρομηθειών  

Ρληροφορίεσ: ΣΑΜΑΚΗ ΡΟΛΥΜΝΙΑ  

Τηλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια προμικεια ΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ CPV 
15896000-5 ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ #26.265,76€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,(13%),, προκειμζνου 
να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του, για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ, και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ, 
επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ 
κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου και τουριςμοφ τθσ 
Δ/νςθσ ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Φωκίδασ για τα είδθ που προβλζπεται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

, θ οποία αφορά τα κάτωκι είδθ: 

Α/Α Περιγραθή είδοσς 

Μονάδα 

Μέηρηζης 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ 

ΕΣΗΘΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ 

ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΘ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΑΓΓΙΝΑΡΔ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ ΚΙΛΑ 72 6,37 € 405,88 € 52,76 € 458,64 € 

2 
ΑΡΑΚΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΚΙΛΑ 264 2,85 € 665,84 € 86,56 € 752,40 € 

3 
ΦΑΟΛΑΚΙΑ 

ΣΡΟΓ.ΚΑΣΔΦΤΓ. ΚΙΛΑ 720 2,65 € 1.688,50 € 219,50€ 

1.908,00 

€ 

4 

ΒΑΚΑΛΑΟ 

ΡΟΛΟ ΦΙΛΔΣΟ-

ΑΝΑΛΑΣΟ 

ΥΧΡΙ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΙΛΑ 1920 11,73 € 19.930,6€ 2.590,€ 22.521,6€ 

5 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΡΟΓΔΛΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΚΙΛΑ 32 9,86 € 279,22 € 36,30 € 315,52 € 

6 

ΥΣΑΠΟΓΙ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΚΙΛΑ 16 19,35 € 273,98 € 35,62 € 309,60 € 

ΤΝΟΛΘΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ         23.244,0€ 3.021,7€ 26.265,7€ 

 

Η παραπάνω προςφορά θα ςυνοδεφεται  απαραίτητα από:  

 Τπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Τπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ). 

 Πιςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΗ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Σο ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί ςε 
διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 
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 Πιςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου. 

 Πιςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ:  

δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ διαδικαςία. Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να προςκομίςει «Ενιαίο Πιςτοποιθτικό 
Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» που αφορά τα Φυςικά και Νομικά Πρόςωπα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 
73 παρ.4 περ.β του ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ των ανωτζρω 
δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν 
προςφορά Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία 
κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
αυτϊν ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το κάθε είδοσ ξεχωριςτά  είτε για το ςφνολο 
των ειδών και πάντωσ για το ςφνολο τησ προκηρυχθείςασ ποςότητασ αυτών και θα ςυνοδεφονται από Υπεφθυνη 
Δήλωςη όπωσ το Υπόδειγμα (ΡΑΑΤΗΜΑ Α΄). 

Μειοδότησ ανακηρφςςεται ο προςφζρων το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ για τη ςυνολική ποςότητα του κάθε 
είδουσ  . 

Ημερομηνία Λήξησ Υποβολήσ Ρροςφορών: 23-12-2022 14:00 μ.μ. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί , ςτισ 27-12-2022 ςτισ 10.00π.μ. από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 

Προςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Προςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Πρόςκλθςθσ  απορρίπτονται. 

Προςφορζσ  που  ζχουν  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

 

Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν και για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερόμενων προμθκευτϊν, οι προςφορζσ θα 
κατατεθοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο Τμήμα τησ Γραμματείασ ςτισ 23-12-2022 14:00 μ.μ. 

  

| 
ΡΑΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΡΩΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΦΟΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

i. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ τα κάτωκι ςτοιχεία απαραίτθτα: 

1. Κωδικόσ αιτιματοσ του Νοςοκομείου 
2. Κωδικόσ είδουσ εταιρείασ 
3. Κατθγορία και περιγραφι είδουσ 

ii. Να αναφζρεται ςτθν προςφορά ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν. 

iii. Εάν δεν υπάρχουν τα προιοντα κατά το χρονικό διάςτθμα του αιτιματόσ μασ, παρακαλοφμε για ζγγραφθ 
ενθμζρωςθ και από ποιο χρονικό διάςτθμα κα είναι αυτά διακζςιμα από τθν εταιρεία ςασ. ε περίπτωςθ μθ 
διλωςθσ εννοείται ότι υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα τα προϊόντα και κατ επζκταςθ άμεςθ παράδοςθ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΟΙΡΤΟΝΤΑΙ 

Τιμή προςφοράσ:  
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Αναλυτικά ςε ΕΤΡΩ και με ςτακερό ποςοςτό ζκπτωςθσ  επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ 
μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν 
του Σμιματοσ Εμπορίου και τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Φωκίδασ, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των 
ειδϊν. Να δθλϊνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδοσ. Η τιμι τθσ προςφορά ςασ δεν θα πρζπει να υπερβαίνει την 
Συνολική τιμή με ΦΡΑ ανά είδοσ. 
 
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΠΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

Διάρκεια ςφμβαςησ 
        H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ   και μζχρι απορρόφθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου   και κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου 
δφναται μονομερϊσ με απόφαςι του, τθν οποία κα κοινοποιιςει ςτον προμθκευτι, να παρατείνει τθν παραπάνω 
ςφμβαςθ για ζωσ 4 μινεσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και πάντωσ όχι πζραν του οικονομικοφ αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ με την ςυμμετοχή τουσ για εκατόν είκοςι μζρεσ (120) 
θμζρεσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 90 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. τθν περίπτωςθ αυτι το Νοςοκομείο επιλζγει τον 
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Χρόνοσ & Τόποσ Ραράδοςησ Υλικών:  

Η παράδοςθ των ειδϊν, κα γίνεται τμθματικά ςτθν Αποκικθ Σροφίμων του Νοςοκομείου ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
του, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθ λειτουργία του και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του και ςε ςυνεννόθςθ με το Σμιμα 
Διαιτολογίασ - Διατροφισ, εντόσ του προβλεπόμενου από τθν ςφμβαςθ χρόνου, ο οποίοσ και κα αναφζρεται ςτθν 
προςφορά.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα είδθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ, ςτισ αποκικεσ του 
Νοςοκομείου με ζξοδά του και ςυγκεκριμζνα ωσ εξισ: θμζρα Δευτζρα, θμζρα Σετάρτθ , θμζρα Παραςκευι  μετά τθν 
ζγγραφθ παραγγελία τθσ Διαχείριςθσ Σροφίμων.  Οι ϊρεσ παράδοςθσ ορίηονται  7-9 π.μ. . Επίςθσ, θ παράδοςθ 
δφναται να τροποποιείται όταν προκφπτουν  ζκτακτεσ ανάγκεσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, λόγω τθσ 24ωρθσ 
λειτουργίασ  του Νοςοκομείου όλο το ζτοσ. 

Σο Νοςοκομείο κα παραδίδει εγγράφωσ τθν παραγγελία ςτον προμθκευτι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 105 Ν. 4782/2021 που τροποποιεί  το άρκρο 208 Ν. 4412/16, παρ.1 και 
προςκζτει παρ.10. 

Σα ζξοδα προετοιμαςίασ και μεταφοράσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ κα επιβαρφνουν τον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου κα κατακυρωκεί θ προμικεια. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το είδοσ , θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

H  παραλαβι  των  ειδϊν  γίνεται  από  επιτροπζσ,  πρωτοβάκμιεσ  ι  και  δευτεροβάκμιεσ,  που  ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. Β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των ειδϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ. 



ΑΔΑ: 6ΒΚΘ4690ΒΝ-Β1Υ



ελίδα 5 από 10 
 

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (οριςτικό- παραλαβισ του 
υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά 
και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν.4412/16. Σα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Η παραλαβι των ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ 48 ωρϊν από 
τθν είςοδο τουσ ςτθν Αποκικθ Σροφίμων. 

    Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ 
και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται 
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 105 Ν. 
4782/2021 που τροποποιεί  το άρκρο 208 Ν. 4412/16, παρ.1 και προςκζτει παρ.10  και  ςυντάςςει  τα  ςχετικά  
πρωτόκολλα.   

Ειδικοί Προι ςυμμετοχήσ: 

1. Ο Προμθκευτισ με τθν ςυμμετοχι του δθλϊνει ότι φζρει εισ το ακζραιο και εισ όλον αλλθλεγγφωσ και 
απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά τον 
αυτό τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ παράδοςθσ των υλικϊν. 

2. τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ  του ν. 2939/2001, επιπλζον του 

όρου τθσ παρ. 4.3.1.  περιλαμβάνεται ο  όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

και κακ’  όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και  11 του άρκρου 4β ι και 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του  άρκρου 16 του ν.2939/2001. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων 

ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν  ςτο 

Εκνικό Μθτρϊο Παραγωγϊν (ΕΜΠΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα  του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο  γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Η μθ  

τιρθςθ των υποχρεϊςεων του προθγοφμενου εδαφίου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 

του Ν.4412/2016. 

3. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, ςτην οποία ζγινε η αρχική κατακφρωςη θα γίνεται από 
τον επόμενο μειοδότη τησ ζρευνασ και την διαφορά τησ τιμήσ που προκφπτει θα την επιβαρφνεται η εταιρεία 
ςτην οποία ζγινε αρχικά η κατακφρωςη / ανάθεςη. 

4. Ο Προμθκευτισ με τθν ςυμμετοχι του δθλϊνει ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ 
που αναφζρονται με τα οποία και ςυμφωνεί. 

5. Η παροφςα ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο Τπθρεςία αηθμίωσ για το 
Νοςοκομείο ι να αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα  
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πλαίςια των Τπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφερότερουσ όρουσ για όμοιο προϊόν, ι ςε περίπτωςθ 
προςφοράσ προβλθματικϊν προϊόντων εκ μζρουσ των εταιρειϊν. 
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                                                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΠΡΟ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο 

Πατζρα: 
 

Όνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):  

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Σαυτότθτασ: 
 Σθλ:  

Ημερ/νια ζκδοςθσ 

Σαυτότθτασ 
 

Σόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

 Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 
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δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Σρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ή καταςτατικό ςφςταςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ή καταςτατικό νόμιμησ ιςχφουςασ εκπροςώπηςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

 

Ημερομθνία:       /        /  
Ο – Η Δθλ. (Τπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι 
ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι κάτωθι ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να τις αυξομειώνει με 

βάση τις ανάγκες του και πάντως όχι πέραν του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΥ/28-11-2022(Αρ.πρωτ.Γ.Ν.Λιβαδειάς Γ.Π.11795/29-11-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού χρονικής διάρκειας από 28/11/22 

έως  18/12/2022. 

 

Α/Α Περιγραθή είδοσς 

Μονάδα 

Μέηρηζη

ς 

ΖΗΣΟΤΜΕΝ

Η ΕΣΗΘΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚ

Η ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΘ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΑΓΓΙΝΑΡΔ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ

 ΚΙΛΑ 72 6,37 € 405,88 € 52,76 € 458,64 € 

2 

ΑΡΑΚΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ

 ΚΙΛΑ 264 2,85 € 665,84 € 86,56 € 752,40 € 

3 

ΦΑΟΛΑΚΙΑ 

ΣΡΟΓ.ΚΑΣΔΦΤΓ

. ΚΙΛΑ 720 2,65 € 1.688,50 € 219,50 € 1.908,00 € 

4 

ΒΑΚΑΛΑΟ 

ΡΟΛΟ ΦΙΛΔΣΟ-

ΑΝΑΛΑΣΟ 

ΥΧΡΙ 

ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΙΛΑ 1920 11,73 € 

19.930,62

€ 

2.590,98

€ 

22.521,60

€ 

5 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

ΡΟΓΔΛΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΚΙΛΑ 32 9,86 € 279,22 € 36,30 € 315,52 € 

6 

ΥΣΑΠΟΓΙ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΚΙΛΑ 16 19,35 € 273,98 € 35,62 € 309,60 € 

ΤΝΟΛΘΚ

Η ΔΑΠΑΝΗ         

23.244,04

€ 

3.021,72

€ 

26.265,76

€ 

 

Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα είναι Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα κατάλληλα με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως 

ημερομηνία κατάψυξης τελευταίου εξαμήνου, λήξης, χώρα προέλευσης, το είδος του προϊόντος, και ό,τι άλλο 

προβλέπεται από τις Διατάξεις. Η μεταφορά των προϊόντων θα πραγματοποιείται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα που θα διαθέτουν καταγραφικά θερμόμετρα. Η θερμοκρασία μεταφοράς να είναι -18ο C, και 

θα παραδίδονται σε συνθήκες ψύξης. Κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε συνθήκες κατάψυξης και η ταινία 

ασφαλείας θα αφαιρείται στο νοσοκομείο. Όλα τα ανωτέρω τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 

Κ.Τ.Π όπως έχει συμπληρωθεί με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Αγορανομικές Διατάξεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης.  

Ότι είναι μεταποιημένο να τηρείται σύστημα ασφαλείας τροφίμων ή πιστοποίηση ISO22000 ή ισοδύναμο. 

 

 Η μεταφορά των όλων των ειδών στο Νοσοκομείο, θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις 
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αποθήκες του Ιδρύματος, που θα πληρούν τους Υγειονομικούς όρους και σε ώρες που θα ορίζονται από την 

Διαχείριση Τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος, 

στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδά του και συγκεκριμένα ως εξής: ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τετάρτη , ημέρα 

Παρασκευή  μετά την έγγραφη παραγγελία της Διαχείρισης Τροφίμων.  Οι ώρες παράδοσης ορίζονται  7-9 π.μ. . 

Επίσης, η παράδοση δύναται να τροποποιείται όταν προκύπτουν  έκτακτες ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

λόγω της 24ωρης λειτουργίας  του Νοσοκομείου όλο το έτος. 
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