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ΚΟΗΝ: Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1.
ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 186/2022 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΡΔΦΗΚΩΝ
ΣΡΟΦΩΝ
Αθού λάβαμε ςπότη:
ΥΔΣ.:

(α)

(β)

(γ)

(δ)
(ε)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ
Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε
ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο
πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία
Ζ αξηζκ. 1220/01-11-2022 απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:
ΧΕΑ146906Χ-ΑΦΒ )
Σελ αξηζκ. 16043/18-11-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε κέρξη ηελ Πέμπηη 24-11-2022 και ώπα 10.00 πμ ζην
γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΝ. Ησαλλίλσλ, γξαπηή πξνζθνξά γηα βξεθηθέο ηξνθέο ζπλνιηθνύ πνζνύ
έσο 7.026,82€ κε ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΕΖΣΖΘΔΝΣΑ ΔΗΓΖ
Γάια γηα πξόσξα
βξέθε/θηαιίδηα 70 ml
Γάια γηα ηειεηόκελα
βξέθε/θηαιίδηα 90 ml
Γάια 2εο βξεθηθήο
ειηθίαο (400 γξ)
Γάια 1εο βξεθηθήο
ειηθίαο 400 γξ. ζε
ζθόλε
Θεξαπεπηηθά γάιαηα
ρσξίο ιαθηόδε 400
γξ.

ΠΟ

Μ/Μ

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ
ΦΠΑ

32

TEMAXIO

0,7

13%

22,40

2,91

25,31

6.400

TEMAXIO

0,65

13%

4.160,00

540,80

4.700,80

36

TEMAXIO

2,65

13%

95,40

12,40

107,80

48

TEMAXIO

2,6

13%

124,80

16,22

141,02

6

TEMAXIO

15,34

13%

92,04

11,97

104,01

ΦΠΑ %

ΤΝ.
ΑΞΗΑ

ΠΟΟ
ΦΠΑ

ΤΝ.ΜΔ
ΦΠΑ
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Κξέκα Farine lacte
350 gr.
Θήιαζηξν γηα
βξεθηθό γάια
ηειεηόκελσλ
Θήιαζηξν θηαιώλ γηα
βξεθηθό γάια
πξόσξσλ λενγλώλ

18

TEMAXIO

1,4

13%

25,20

3,28

28,48

6.400

TEMAXIO

0,24

24%

1.536,00

368,64

1.904,64

32

TEMAXIO

0,372

24%

πλνιηθή αμία ρσξίο ΦΠΑ

11,90
2,86
6.067,74
πλνιηθή αμία κε ΦΠΑ

14,76
7.026,82

Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο.
1.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη εμήο ππνθάθεινη εηο δηπινύλ:
Α. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο ειεθηξνληθά, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος με σπόνο έκδοζηρ έυρ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ. Ζ
ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 2) ζηηο πεξηπηώζεηο (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα
κέιε ηνπ Γ..,.
β. Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ
ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είναι ζε ιζσύ ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ
γ. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη να είναι ζε ιζσύ ηον
σπόνο ςποβολήρ ηηρ.
δ. Τπεύθςνη δήλυζη Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο
ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4
Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019
ε. Δπηπιένλ, ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πιζηοποιηηικό ΓΔΜΖ ή ηζρύνλ
θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ ζε πεξίπησζε ΑΔ,ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή
ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΗΚΔ θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο,
κε ρξόλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Β. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά η οποία δεν ππέπει να ςπεπβαίνει ηο ποζό ηηρ καη΄ είδορ δαπάνηρ ηος
πίνακα.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε
επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη
μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε ηηκή.
2.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδόκελε από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα από
ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιόγεζε απηώλ, εθαξκνδόκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληόο ηεο νξηζζείζαο από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελίαο θαη
πξσηνθνιινύληαη.
Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε επόκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ ζε πξαθηηθό ην νπνίν ζπληάζζεη θαη
πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Σν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηόπηλ γλώκεο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνύ, κπνξεί λα θαηαθπξώζεη ηε ζύκβαζε γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα
αγαζώλ από απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η. ζε πνζνζηό θαη σο εμήο: εθαηόλ
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είθνζη ηνηο εθαηό (120%) ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο θαη νγδόληα ηνηο εθαηό (80%)
ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο.
ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο
πξνζθνξέο.
3.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ
ΔΗΓΩΝ - ΔΓΓΤΖΔΗ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) αλά είδνο.
4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν
από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.
Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε
ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε
θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο:
α) Κξάηεζε ύςνπο 0,1% ππέξ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ (Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) επί όισλ ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ν.4412/2016 αλεμάξηεηα από ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο.Ζ θξάηεζε
απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο (αξ. 7 ηνπ Ν. 4912/21)
β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν
πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ
επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%
γ) Κξάηεζε ύςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο (4 % γηα πιηθά) επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ (άξζξν 64 παξ.2 Ν.4172/2013, όπσο
ηζρύεη
Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
5.ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΩΝ
Ζ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε
ζρεηηθή παξαγγειία ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα ππορ παπάδοζη γάλαηα να
έσοςν μακπά ημεπομηνία λήξευρ από ηην παπαγγελία.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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