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ΑΡΙΘΜ. 39/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ
Ζ)

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας
Του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)»
Του άρθρου 43 & 44 του ν. 4605/2019 (Α΄52) «Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4412/2016»
Το αριθμ. 7205/03-06-2019 αίτημα του τμήματος νεογνών και της Παιδ/κής κλινικής
Την αριθμ. 14/10-05-2019 (Θ.14) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
Την αριθμ. 849/03.06.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΑΖ46906Ω-Θ6Ψ)
Την αριθμ. 7231/03-06-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου

Έπειτα από τις παραπάνω (ε & ζ) σχετικές το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.
Χατζηκώστα» αποφάσισε την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ CPV 15884000-8, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών προϋπολογισμού δαπάνης
3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
να καταθέσουν γραπτή κλειστή τεχνοοικονομική προσφορά, έως την 12-06-2019 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 πμ.στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ημερομηνία διενέργειας: 12/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 12/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο & αντίγραφο).
Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α/Α
1

2

3

5
6
7

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΣ

Μ/Μ

1M00000000

800

ΤΕΜ.

1M00000013 &
1M00000001

36

ΤΕΜ.

1M00000006 &
1M00000009

600

ΤΕΜ.

1M00000014

7.000

ΤΕΜ.

1M00000004

24

ΤΕΜ.

1M00000012

96

ΤΕΜ.

ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 400 γρ. σε σκόνη.

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 800 γρ. σε σκόνη.
Θεραπευτικά γάλατα για πρόωρα βρέφη σε
φιαλίδια έτοιμα προς χρήση των 70ml με τα
αντίστοιχα θήλαστρα φιαλών
Θεραπευτικά γάλατα για τελειόμηνα βρέφη σε
φιαλίδια έτοιμα προς χρήση των 70 -90ml με τα
αντίστοιχα θήλαστρα φιαλών
Θεραπευτικά γάλατα χωρίς λακτόζη 400 γρ.
Κρέμα farine lacte 300 γραμμ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
2,252 €

2.035,81 €

4,01 €

163,13 €

0,05 €

33,90 €

0,05 €

395,50 €

3,70 €

100,34 €

2,50 €

271,20 €

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.
2. Γίνονται αποδεκτές προσφορές και με διαφορετικές συσκευασίες από τις ζητούμενες.
3. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη και για όλη την ποσότητα.
4. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες
της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται, εφόσον υπάρχει, ο αύξων αριθμός του
είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε
αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο
τιμών της Ε.Π.Υ.
6. Τα προσφερόμενα είδη εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.
οι τιμές αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του
παρατηρητηρίου (άρθρο 13 του Ν. 3918/11).
Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει:
1. Πιστοποιητικά ποιότητας CΕ και ISO.
2.Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη από προσπέκτους για τη σωστή
αξιολόγηση. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου.
3. Να κατατεθεί δείγμα εις διπλούν για τη σωστή αξιολόγηση. Η μη κατάθεση δείγματος είναι
λόγος απόρριψης της προσφοράς.
4. Θα δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών.
5. Η συσκευασία του προϊόντος.
Β. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη
τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και η μονάδα μέτρησης σε ευρώ
και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.
Γ. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
τη σχετική παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του
Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος (α.α) σύμφωνα με τον
αύξοντα αριθμό της διακήρυξης.
Ε. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
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1.
2.

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4605/2019 άρθρο 44 ως ισχύει σήμερα σε
αντικατάσταση του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄204).
Σημειώνεται ότι η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που
αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
χαρτοσήμου
3. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο
οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013).
4. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω
κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο
και θα υπολογίζεται χωριστά.
Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα
παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται
πλήρως τους όρους της πρόσκλησης
2. 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 την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων, όπου να δηλώνεται ότι:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με τον. 2803/2000 (Α΄48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.
3. Φορολογική ενημερότητα (που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, που να αναγράφει ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ).
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισχύον καταστατικό, από όπου να
προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

