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        ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια 

«ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 39221180-2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.016,86€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής 

Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου έχοντας υπόψη :  

1.1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα  
1.2.  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές   
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.3.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
1.4.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια άνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ ερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α  /2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.5. Του Ν. 3886/2010 « ικαστική προστασία κατά τη σύναψη  ημόσιων συμ άσεων − 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμ ουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμ ουλίου της 25ης 
Φε ρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινο ουλίου και του Συμ ουλίου της 11ης  εκεμ ρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 
Α΄ 173/30.9.2010). 
1.6. Τις  διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  ημοσίων 

Συμ άσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ημοσίων Συμ άσεων - Αντικατάσταση 

του έκτου κε αλαίου του  . 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α  /2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

1.7.   Του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ. 228/Α/2011) «Ανασυγκρότηση  ορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» 

 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 
 

 
 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου: 06-12-2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

6 Υ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,    
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Αρ. Πρωτ.: 13072 

 
ΑΔΑ:  Ω8ΒΞ46907Π-ΔΘΚ 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
           «ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ» 

  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

  

Πληροφορίες:  Ντέκα Κων/να   
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93 

Τηλ. : 2631-360409 

 

   



 

 

                                                                                                       

2 

 

1.8.  Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι άλλοντος. ….. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012).   
1.9. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/ Α΄/9-05-2013) Επείγοντα μέτρα ε αρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 

 1.10. Τις διατάξεις του Π. . 80/2016  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  ιατάκτες”(ΦΕΚ 

145/τεύχος Α΄). 

 1.11.  Του Ν. 4412/2016 « ημόσιες Συμ άσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 
1.12. Του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
1.13. Του Ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». 
1.14. Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινο ουλίου και του Συμ ουλίου ...... – Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 
[Προστασία πρώτης κατοικίας]» 
1.15 Τον  Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 
νομιμοποίησης δαπανών).  
 1.16   Του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρ ωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμ άσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασ άλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 
   Το αρ. πρωτ. 12783/30-11-21 αίτημα των  Μαγειρείων της Νοσηλευτικής μας  Μονάδας 
για διενέργεια  διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθεια «ΕΙ ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 
CPV 39221180-2. 
   Την αριθ. πρωτ. 12983/03-12-2021 Α Α: ΨΗΩΦ46907Π-ΩΦΜ από αση Αν.  ιοικήτρια 

της Νοσηλευτικής μας Μονάδας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια έροντος  για την προμήθεια  

«ΕΙ ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 39221180-2: Μαγειρικά σκεύη για την κάλυψη των 

αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμ έρουσα από οικονομική άποψη προσ ορά  άσει τιμής.  

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 (ΤΟΥ 

Ν.4412/2016) 

Α. Υποψή ιοι ή προσ έροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 

είναι  υσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης. 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο  αθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμ αση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμ ωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει  διμερείς ή 

πολυμερείς συμ ωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμ άσεων. 

Β. Οι ενώσεις οικονομικών  ορέων, συμπεριλαμ ανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περι ληθούν συγκεκριμένη νομική μορ ή για την υπο ολή 

της προσ οράς. 

Γ. Στις περιπτώσεις υπο ολής προσ οράς από ένωση οικονομικών  ορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «ΕΙ ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 39221180-2: 

Μαγειρικά σκεύη   για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας 

Μεσολογγίου.  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμ άσεων (CPV) 39221180-2: Μαγειρικά σκεύη.  

Αναλυτική περιγρα ή του  υσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α της παρούσας.  

 

Οι προσ ορές υπο άλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσ ορά στην οποία θα 

αναλύεται ξεχωριστά η τεχνική περιγρα ή για το κάθε είδος όσο και στην οικονομική 

προσ ορά στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος.  

 

Εναλλακτικές προσ ορές δεν επιτρέπονται.  

 

Αντιπροσ ορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η σύμ αση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμ έρουσας από οικονομική άποψη 

προσ οράς  άσει τιμής.  

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών , 16/12/2021, ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 12:00 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η καταληκτική ημερομηνία υπο ολής των προσ ορών, είναι η 16/12/2021, ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 12:00 Η προσ ορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην 

έδρα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου (οδός Ναυπάκτου 93, Τ.Κ. 30200, 

Μεσολόγγι), στο Γρα είο Πρωτοκόλλου. Ο  άκελος θα  έρει στην εξωτερική του πλευρά 

τις εξής ενδείξεις: 

 

1. Την λέξη <ΠΡΟΣΦΟΡΑ> με κε αλαία γράμματα. 

2. Τον αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης. 

4. Τον πλήρη τίτλο της  Υπηρεσίας  (ήτοι: της Νοσηλευτικής Μονάδας 

Μεσολογγίου)  

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υπο ολής των προσ ορών.  

6. Τα πλήρη  στοιχεία του υπο ολέα. 

7. Ε όσον ο  άκελος αποσταλεί στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου με 

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να  έρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί 

από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

II. Σημείωση: 

III.         Λόγω των γενικότερων προβλημάτων ,που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της 

πανδημίας του COVID-19, παρατηρήθηκε, πως οι COURIER , λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας, ενδέχεται, την αποστολή των οικονομικών σας προσφορών να την παραδώσει 

ληξιπρόθεσμα.  Για τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα με τις κλειστές προσφορές, σας δίνουμε 

την δυνατότητα να μας τις προσφέρετε και ηλεκτρονικά, με ΦΑΞ ή με το ακόλουθο e-

mail: nteka.konstantina@1703.syzefxis.gov.gr 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως  ακέλου της προσ οράς περιλαμ άνονται οι εξής ξεχωριστοί 

σφραγισμένοι  άκελοι: 

1. Ξεχωριστός σ ραγισμένος  άκελος με την ένδειξη « ικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσ ορά», στον οποίο περιλαμ άνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, όπως περιγρά ονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και η τεχνική 

προσ ορά σύμ ωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

mailto:nteka.konstantina@1703.syzefxis.gov.gr
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2. Ξεχωριστός σ ραγισμένος  άκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσ ορά», στον 

οποίο περιλαμ άνεται η οικονομική προσ ορά του οικονομικού  ορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Οι προσ ορές υπογρά ονται και μονογρά ονται ανά  ύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 

 ορέα : α) από τον ίδιο τον προσ έροντα (σε περίπτωση  υσικού προσώπου),  ) τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου), γ) σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών  ορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς  ορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσ ορά 

πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμ ανομένης της κατανομής αμοι ής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

5.1. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

 

5.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα 

αναγρά ονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης  και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

 ορέας: 

  εν  ρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 

οποίες οι οικονομικοί  ορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του  ημοσίου. 

 Αποδέχεται ανεπι ύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η προσ ορά συντάχθηκε σύμ ωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων ο οικονομικός  ορέας έλα ε πλήρη και ανεπι ύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που ανα έρονται στην προσ ορά είναι αληθή και ακρι ή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε από ασης της 

αναθέτουσας αρχής για ανα ολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης. 

Β)  Ποινικό μητρώο που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υπο ολή του. 

Γ)  Φορολογική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υπο ολής, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν ανα έρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υπο ολή της.  

 )  Ασ αλιστική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υπο ολής, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν ανα έρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υπο ολή της.  
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Ε) Οι οικονομικοί  ορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμ ασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή  ιομηχανική ή  ιοτεχνική δραστηριότητα 

συνα ή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί  ορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών  ορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ Σ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμ ωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμ άσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί  ορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού και απαιτείται να προσκομίζουν  ε αίωση εγγρα ής η οποία θα πρέπει 

να έχει εκδοθεί 30 ημέρες πριν την υπο ολή εκτός αν σύμ ωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις  έρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

ΣΤ) Απαιτείται οι οικονομικοί  ορείς να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που  ε αιώνουν ότι οι οικονομικοί  ορείς συμμορ ώνονται με 

τα απαιτούμενα πρότυπα διασ άλισης ποιότητας (Πιστοποιητικό ISO). 

Οι οικονομικοί  ορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

Ινστιτούτα Ελέγχου Ποιότητας ή Υπηρεσίες Αναγνωρισμένων Ικανοτήτων με τα οποία 

 ε αιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευμένη με παραπομπές στις Τεχνικές 

Προδιαγρα ές ή σε Πρότυπα. (CE Mark του προσ ερόμενου προϊόντος). 

  

5.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσ ορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγρα ές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης, περιγρά οντας 

ακρι ώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγρα ές πληρούνται. Περιλαμ άνει 

ιδίως τα έγγρα α και δικαιολογητικά,  άσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσ ερόμενων ειδών, με  άση το κριτήριο ανάθεσης, σύμ ωνα με τα αναλυτικώς 

ανα ερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

5.1.3 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
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Η Οικονομική Προσ ορά συντάσσεται με  άση το αναγρα όμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμ άνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επι άρυνση, 

σύμ ωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμ ανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προ λέπεται στα έγγρα α της πρόσκλησης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισ ορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσ ερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμ ασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσ ορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  ) δεν προκύπτει με σα ήνεια η 

προσ ερόμενη τιμή, με την επι ύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

 

       6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι υπο αλλόμενες προσ ορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς  ορείς για 

διάστημα των180 ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσ ράγιση και η αξιολόγηση των προσ ορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο από την 

επιτροπής παραλα ής και αξιολόγησης των προσ ορών.  

Αποσ ραγίζεται  ο κυρίως  άκελος προσ οράς, ο  άκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ο  άκελος της τεχνικής προσ οράς και ο  άκελος της οικονομικής 

προσ οράς, μονογρά ονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική 

προσ ορά και η οικονομική προσ ορά ανά  ύλλο.  

Το αρμόδιο όργανο προ αίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσ οράς, σύμ ωνα με τους όρους των εγγρά ων της σύμ ασης Εν 

συνεχεία, η επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσ ορές, συντάσσει πίνακα τιμών και 

σειράς κατάταξης των προσ ορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για την 

αξιολόγηση των ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με 

από αση της αναθέτουσας αρχής. 

 

1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με  άση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσ ορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσ ορά: 

α) η οποία δεν υπο άλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα πρόσκληση,  
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 ) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασά ειες ή σ άλματα, ε όσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή ε όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσα ήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσ έρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμ ωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσ ορά, 

ε) η οποία υπο άλλεται από έναν προσ έροντα που έχει υπο άλλει δύο ή περισσότερες 

προσ ορές,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγρα α της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγρα ές της σύμ ασης. 

 

2.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλα ή των υλικών. 

Η πληρωμή του συμ ατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προ λέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο  αρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επι άρυνση, 

σύμ ωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμ ανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προ λέπεται στα έγγρα α της σύμ ασης. 

Ιδίως  αρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ  όρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμ ασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής  ημοσίων Συμ άσεων επι άλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει)  

 ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του  ημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμ ασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής  ιεύθυνσης  ημοσίων Συμ άσεων και Προμηθειών σύμ ωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ  όρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμ ασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσ υγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισ ο ρά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προ λεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

 όρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

στ)  ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
Η  ΑΝ.   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

 

 

                                                                                      
ΕΛΕΝΗ   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΕΣ 

1. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   

0,245€/ΤΜμε  ΦΠΑ 

350πακ. 

2 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   

0,064€/ΤΜ με  ΦΠΑ 

1.500τε
μ 

3 ΧΑΡΤΙ ΔΙΣΚΩΝ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   

0,0172€/ΤΜμε  ΦΠΑ 

10.000τ
εμ 

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,84€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ 

40λιτ 

5 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   

0,98€/ΤΜμε  ΦΠΑ 

20λιτ 

6 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,88€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ 

20λιτ 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 
ΤΥΠΟΥ 3m 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,12€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ 

100τεμ 

8 VETEX νούμερο  3 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,68€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ 

50 τεμ 

9 ΠΙΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΒΑΘΙΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,10€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ 

50 τεμ 

10 ΠΙΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΒΑΘΙΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   

1,10€/€/ΤΜ με  ΦΠΑ 

50 τεμ 

11 ΠΙΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΡΗΧΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,10€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

50 τεμ 

12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
INOX (φαγητού,μεγάλα) 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,80€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

30 τεμ 

13 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
INOX 
(φαγητού,μεγάλα) 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,80€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

30 τεμ 

14 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
INOX 

30 τεμ 
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(φαγητού,μεγάλα) 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   0,80€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

15 ΣΕΤ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   3,00€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

5τεμ 

16 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,00€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

5κιλ. 

17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
500ML 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη   1,00€/ΤΜ 

με  ΦΠΑ με  ΦΠΑ 

10τεμ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Για το ζητούμενο είδος να κατατεθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης. 

 ιευκρινίσεις: 

Α)Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο  άκελο ή κι ώτιο με την ένδειξη 

« ΕΙΓΜΑΤΑ» και θα αναγρά ονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.  

 

 


