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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΠΕΝΣΕΛΗ  10/11/2022  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ :12282/15-11-2022 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΣΗΛ: 213 2052 518, 508 ΦΑΞ: 213 2052441 

http://www.paidon-pentelis.gr 

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    
 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

 

ΔΡΖΠΗΝ  

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚ. ΞΔ15-22 

 Γηα ηελ πξνκήζεηα  ηνπ είδνπο «Γηάθνξα Ξξντφληα Γηαηξνθήο» 

CPV : 15800000-6 
πξνυπνινγηζκφο:  25.000,00€ ΠΚΞΔΟΗΙ.ΦΞΑ 13% 

 

 

 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ 

2. ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ «Γηάθνξα Πξντφληα 

Γηαηξνθήο» 

3. CPV 15800000-6 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  Δίθνζη  δχν ρηιηάδεο εθαηφλ είθνζη ηξία επξψ 

θαη νγδφληα ιεπηά (22.123,89€)  ρσξίο ΦΠΑ  

& είθνζη πέληε  ρηιηάδεο επξψ (25.000,00€)  

ζπκπεξηι. ΦΠΑ 13% 

5. ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο απφ ηνλ ΚΑΔ 1511 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε ηηκή) 

7. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Ηκεξνκελία   :         22/ 11 /  2022 

Ηκέξα       : ΣΡΙΣΗ 

Ώξα          : 09:00 

8. ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΔΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ 

 

9. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία   :    21/ 11/2022 

Ηκέξα       : ΓΔΤΣΔΡΑ 

Ώξα          : 14:30 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 180 εκέξεο   απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

KAE  1511 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ηεκάρην 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΔΝΑ ΔΣΟ  

ΚΡΑΣΗΔΙ  

Κξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή: 

o Τπέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε 

πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο αμίαο ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ 

πνζνχ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ Ν.4412/2016. 

o Τπέξ αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 0,07% ΔΑΑΓΗΤ  βάζεη 

ηνπ Ν.4112/2016 έηζη φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4605/2019. 

o Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

θξάηεζε 0,06%  επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη 

θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

o Παξαθξάηεζε 4% γηα πξνθαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ 

Ν.4172/2013. 

o Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο 

(αξζξ. 3 Ν 3580/2007) 

Ξξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή 

ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, 

δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

Δπσλπκία ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΗ  

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8 Π ΠΔΝΣΔΛΗ    

Ξφιε ΑΘΗΝΑ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 15236 

Ρειέθσλν 2132052200 (θέληξν) 

Φαμ 21320524441 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν promitheion@paidon–pentelis.gr   

 Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.paidon-pentelis.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Βιέπε επφκελν πίλαθα 

 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη νη : 

 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΦΑΜ E-MAIL 

1 Άλλα Ρίζηα 213 2052518 

425 

213 2052441 promitheion@paidon–pentelis.gr  

 

2.1 ΡΗΡΙΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

ΡΗΡΙΝΠ, ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΑΜΗΑ, ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ & ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Γηάθνξα Πξντφληα Γηαηξνθήο» , γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ 

αλαγθψλ ηνπ  λνζνθνκείνπ. 

 

2.2 ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖ ( άξζξν 6 ηνπ Λ.4412/2016) 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δίθνζη  δχν ρηιηάδεο εθαηφλ 

είθνζη ηξία επξψ θαη νγδφληα ελληά ιεπηά (22.123,89€)  ρσξίο ΦΠΑ  & είθνζη πέληε  

ρηιηάδεο επξψ (25.000,00€)  ζπκπεξηι. ΦΠΑ 13% 

Ρφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. ια ηος Ν.4412/2016)  
Ο  ηφπνο  παξνρήο  ηεο   αλσηέξσ αλάζεζεο είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο. 

Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. ε ηος 

Ν.4412/2016) 

Όπωρ αςηά πεπιγπάθονηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ», ηο οποίο 

αποηελεί αναπόζπαζηο ζηοισείο ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ. 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ   ΠΚΒΑΠΖΠ 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο (Άπθπο 53 παπ 2 εδ. ια και άπθπο 217 ηος Ν.4412/2016) 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

(αξρηθή ζχκβαζε) ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

  Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ: 

 
1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

2.  Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134/18-6-2007) φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

3.   Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 
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άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.  Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5.   Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σνλ λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/9-3-2021) πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

7.  Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σνπ Π.Γ 80/2016 πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο (ΦΔΚ 145/ηεχρνο Α‟). 

9. Σνπ Ν. 4238/2014 πεξί «Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.)…..» 

10. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ11. 

11. Σν ΦΔΚ 1110/30-12-2019  «Γηνξηζκφο Κνηλνχ Γηνηθεηή ζηα δηαζπλδεφκελα ΝΠΓΓ 

Ννζνθνκείσλ Γ.Ν.Α «ηζκαλφγιεην - Ακαιία Φιέκηγθ» θαη «Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο12. 

12. Σν ΦΔΚ 37/21-01-2020 (ηεχρνο ΤΟΓΓ) «Γηνξηζκφο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ζην Γ.Ν. 

Παίδσλ Πεληέιεο» 

13. Σελ  αξηζκ 12/29-04-2022  Γ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 (ΑΓΑ 6ΝΓΗ469Η24-4ΒΒ) ζέκα 36 

14.  Σν αξηζκ πξση 5231/13-05-2022 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο πξνο ΔΚΑΠΤ κε θνηλνπνίεζε 

1εΤΠΔ 

15. Σηο αξηζκ πξση  3837/14.7.2016 Δληαίεο  απφ ΔΠΤ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

16. Σελ αξηζµ 87/21.7.2016 θαη 28.7.2016 Απφθαζε ζπλεδξηάζεσλ ΔΠΤ (7ΣΙΜ465ΦΤΟ-ΙΜΔ) 

πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

17. Σελ ππ.αξηζκ. 27/13-10-2022 Απφθαζε Γ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Γηάθνξα πξντφληα δηαηξνθήο» ζέκα 47 (ΑΓΑ 6ΔΤ4690Χ5-463) 

                 

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΟΖΡΟΑ (Άξζξν 18 παξ. 2 & 4 θαη άξζξν 130 παξ. 1 ηνπ 

Λ.4412/2016) 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  (Άπθπο 20 ηος Ν. 4412/2016) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2, παξ.1. (11) ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 
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αγνξά ηελ πεξηγξαθφκελε ππεξεζία ζηα θάησζη παξαξηήκαηα. Δπηπιένλ ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππφ κνξθή ελψζεσλ ή πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη απηνί λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο (άξζξν 19 παξ. 2, Ν. 4412/2016). 

Δθφζνλ φκσο ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεη ζε έλσζε ή ζχκπξαμε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

απηή ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο 

λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 

παξ. 3, Ν. 4412/2016). 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ. 3, Ν. 4412/2016). 

 

 ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο καδί  κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ην έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο) θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ: 

1. ζην ΚΗΜΓΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

2. ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζχκθσλα κε ην Ν. 3861/2010 θαη  

3. ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξρήο : www.paidon-pentelis.gr  

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ (Άπθπο 86 Ν.4412/2016) 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

 
ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ (Άπθπα 73,74 & 75 Ν.4412/2016 , όπωρ ηποποποιήθηκε 

και ιζσύει)) 

12.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν 

ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ 

πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (αξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

12.2 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε 

κε ηελ παξνχζα Τπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε 

έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

12.3 Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

12.4  ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

12.5 Τπεξγνιαβία (Άπθπα 58 και 131 Ν.4412/2016) 

Η πξνκήζεηα  δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. 

 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

(Άπθπα 96 και 121 ηος N.4412/2016) 

 

Ρφπνο / ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΝΠΠ Ιππνθξάηνπο 8 Π 

Πεληέιε   , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο   22 /11   /2022 εκέξα 

ΣΡΙΣΗ         θαη ψξα 09:00  πκ (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο η ν π  

δηαγσληζκνχ  & έλαξμε απνζθξάγηζεο 

http://www.paidon-pentelis.gr/
ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α
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πξνζθνξψλ). 

 

Ρφπνο / ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη   θάθεινη   ησλ   πξνζθνξψλ   ππνβάιινληαη   ζην   πξσηφθνιιν   ηεο   Τπεξεζίαο,   

ζηελ   δηεχζπλζε   ηεο παξαγξάθνπ 13.1 άλσ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  κε : 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο,  είηε 

(β)  κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ  

Τπεξεζία. 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ – ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ - ΓΙΩΠΠΑ - ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  (άπθπα 92 έωρ 96 ηος Ν.4412/2016) 

Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

Α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ. Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

Γ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & 

Δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

Η έλδεημε « ΠΡΟΟΥΗ ! Η πξνζθνξά λα κελ απνζθξαγηζηεί 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα εκπεξηέρεη 

ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 92 παξ. 

2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο : 

 

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

α) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 

(βιέπε παξ.14.2.Α ηεο παξνχζαο) 

β) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», (βιέπε παξ. 

14.2.Β ηεο παξνχζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά 

θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

γ) Μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», (βιέπε 

παξ. 14.2.Γ ηεο παξνχζαο). 

Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΚΔΛΟΙ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΠΧΝΤΜΙΑ» ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. 

Ξεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ 

α. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (Άξζξν 93 Ν. 4412/2016) 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ εμήο : 

10. Ι. Δλεκεξσκέλε πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86, 

ζπκθψλσο πεξ. (αα) ηνπ εδ.(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν 4412/2016, ε νπνία πξέπεη λα 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλήζηνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία :  

(α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

(β) λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο:  

1) Δεν σπάρτει εις βάρος ηοσς ηελεζίδικη καηαδικαζηική απόθαζη για κάποιο 

αδίκημα από ηα αναθεπόμενα ζηην παπ. 1 ηος άπθπος 73 ηος Ν. 4412/2016,  

2) Είναι θορολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεροι ωρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηος 

ζςμθώνωρ παπ. 2 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016,  

3) Δεν ηελούν ζε κάποια από ηις αναθερόμενες καηαζηάζεις ζηην παπ. 4 ηος άπθπος 

73 ηος Ν. 4412/2016  

4) Είναι εγγεγραμμένοι ζηο οικείο Επιμεληηήριο ζςμθώνωρ παπ. 2 ηος άπθπος 75 ηος 

Ν. 4412/2016.  

(γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα 

ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



7 
7 

θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα λα νθείιεη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, 

λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

(2) Απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (παξαζηαηηθφ /έγγξαθν 

ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β)ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4412/2016.  

(3) Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 

κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. (δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν 4412/2016. 

 
ηηο  πεξηπηψζεηο, ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε 

Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα 

θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε 

λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73 (σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 22 ην 

Ν. 4782/2021), ππνβνιή  ππεχζπλεο δήισζεο, φηη δε ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ  

Πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Όζν αθνξά ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016, σο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε άξζξν 23 ηνπ Ν. 

4782/2021 (αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ παξ. 1 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 73), θαη κέρξη  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιφγνπ 

απνθιεηζζέλησλ ζηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ, ε νπνία ζα ηεξείηαη 

θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηελ ΔΑΑΓΗΤ, απαηηείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, καδί κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, λα θαηαζέζεη 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α
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ππεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (πεξί απνθιεηζκνχ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα).  

 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. 

 

 

 Ρερληθή πξνζθνξά  (άξζξν 92 θαη 94 – παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Ο θάθεινο «Ρερληθή πξνζθνξά» πεξηέρεη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ .ηα εμήο : 

1. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία: 
i) δειψλεη ηελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ α΄ ηεο 

παξνχζαο. 

2 Όια ηα έγγξαθα, Πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ηδίσο ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα Β‟ θαη φζα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 

είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα 

Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

  Νηθνλνκηθή  πξνζθνξά (άξζξν 95 Ν. 4412/2016) 

Ο θάθεινο «Νηθνλνκηθή  πξνζθνξά» πεξηέρεη  ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD-R,DVD-R ε flash memory αξρεία ζε κνξθή 

Microsoft office), επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο .   

Πην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νθείιεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζηελ 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ 

λα θαηαζέζεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαηαρψξεζεο κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΞ (εθφζνλ ππάξρεη) ηεο ηειεπηαίαο 

θαηαρψξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκφ ή αιιηψο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

ππάξρεη ε ππεξεζία θαηαρσξεκέλε ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. (κε πνηλή απφξξηςεο). 
Χο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο, ζε επξψ. 
Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα δνζεί κε ζπλνιηθή ηηκή πξν ΦΠΑ θαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.  

Η ηηκή πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχεη δε θαη ζα δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηε πιήξε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κε ζπκπ/λνπ 

ηνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψλ θαη 

νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, 

ηζρχνπλ επηπιένλ ηα αθφινπζα:  
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Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ 

νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο 

είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία  βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεπιεσόμενο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (π.ρ. αγγλική) ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Α. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Β. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, δεηνχληαη PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα κε 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν θιπ, απηά ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο 

εηδηθνχο απηνχο φξνπο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Αλ δελ νξίδνπλ αιιηψο, απηά 

ππνβάιινληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γεπηεξεπφλησο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, κε ηελ επηθχιαμε φηη αλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη ζπκκεηέρνληεο, επί 

πνηλήο απνξξίςεσο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, λα πξνζθνκίζνπλ 

επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ηα παξαπάλσ ηερληθά θπιιάδηα, 

PROSPECTUS, έληππα, θιπ. 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

 

Ινηπά ζηνηρεία 
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξαθνχληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή 
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο 
ζπληνληζηήο απηήο. 

Σα  δεκφζηα  θαη ηδησηηθά  έγγξαθα, θαζψο  θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα  έγγξαθα  

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 

ηνπ Ν.4250/2014 
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Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (Άπθπο 72 Ν. 4782/2021 

 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 3 θαη εθφζνλ δελ 

είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηείηαη. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Απαηηείηαη. 

«Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη «εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηφ επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Σν πνζνζηφ απηφ 

θαζνξίδεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) θαη γηα ηα 

έξγα θαη ηηο κειέηεο ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη 

κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ». 

 

  ΡΗΚΔΠ 

1.1. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           

         Ι.  Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α. 

        ΙΙ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).  

Σηκέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

1.3. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία 

(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν 

ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

1.4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.5. Ξξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

1.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-

89 ηνπ Ν.4412/2016 . 

1.7. Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο άλσ πξνζεζκίαο 

θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη Χο κε θαλνληθή απνξξίπηεηαη 

επξνζθνξά, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, δηφηη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/2016 σο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί κε ηα άξζξα 43 -45 Ν. 4782/2021). Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, φζνπο απνθιείζηεθαλ 

νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Ν. 4412/2016 κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Η 

απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη  πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 άξζξν 

105 Ν. 4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Ν. 4782/2021). 

 

 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο (παξ. 3, άξζξν 105 Ν. 4412/2016 σο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Ν. 4782/2021), ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο (παξ. 4 άξζξν 105 Ν. 4412/2016 σο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε άξζξν 45 Ν. 4782/2021). Η πξφζθιεζε ηεο παξ. 4 απεπζχλεηαη ην αξγφηεξν 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ηελ παξ. 8 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Η ζχκβαζε 

ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 4 ζηνλ αλάδνρν ( πξνζέιεπζεο 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ) 

ΣΟΝΛΝΠ-ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Ν ΘΝΗΛΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

 

ΖΙΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
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ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΑΛΕΤΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΧΡΗΕΙ ΚΙΛΟ 400 

2 ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ – ΚΡΕΜΑ 
ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΣΜΧ 350 

3 ΑΛΑΣΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 250 

4 ΑΡΣΤΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΤ 330ΓΡ ΣΜΧ 60 

5 ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΤΡΑΚΙΑ ΣΜΧ 16500 

6 ΑΣΟΜΙΚΟ ΜΕΛΙ 20ΓΡ ΣΜΧ 500 

7 ΑΣΟΜΙΚΑ ΒΟΤΣΤΡΑ 10ΓΡ ΣΜΧ 16500 

8 ΒΑΛΑΜΙΚΟ ΞΤΔΙ 250ML ΣΜΧ 100 

9 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕ 410ΓΡ ΣΜΧ 8500 

10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΛΙΓΑ ΛΙΠΑΡΑ 410ΓΡ ΣΜΧ 450 

11 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 1KG ΚΙΛΟ 3 

12 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 30 

13 ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ 1KG ΚΙΛΟ 20 

14 ΕΛΙΕ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΟ 70 

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΚΙΛΟ 20 

16 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 1 ΛΙΣΡΟΤ ΛΙΣΡΑ 240 

17 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΕΡ 1KG ΚΙΛΟ 150 

18 ΚΕΣΑΠ 250ΓΡ ΣΜΧ 150 

19 ΚΤΒΟΙ ΖΩΜΟΤ ΚΟΣΑ ΣΜΧ 400 

20 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 500ΓΡ ΣΜΧ 100 

21 ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ 425ΓΡ ΣΜΧ 300 

22 ΜΟΤΣΑΡΔΑ 500ΓΡ ΣΜΧ 150 

23 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΣΟ 250ΓΡ ΣΜΧ 250 

24 ΜΠΕΙΚΟΝ 1KG ΚΙΛΟ 220 

25 ΝΕ ΚΑΦΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 2ΓΡ ΣΜΧ 1000 

26 ΞΤΔΙ 400ΓΡ ΚΙΛΟ 320 

27 ΠΟΤΡΕ ΠΑΣΑΣΑ 5KG ΚΙΛΟ 260 

28 ΠΕΛΣΕ ΣΟΜΑΣΑ ΔΙΠΛΗ 
ΤΜΠΤΚΝΩΗ 4-5KG 

ΚΙΛΟ 120 

29 ΡΤΖΙ ΜΠΟΝΕΣ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 700 

30 ΡΤΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 450 

31 ΡΩΙΚΗ ΑΛΑΣΑ 2KG ΚΙΛΟ 50 

32 ΣΑΡΑΜΟΑΛΑΣΑ 2KG ΚΙΛΟ 8 

33 ΣΟΜΑΣΟΧΤΜΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΟ 
500ΓΡ 

ΚΙΛΟ 1200 

34 ΣΖΑΣΖΙΚΙ 2KG ΚΙΛΟ 30 

35 ΦΑΚΕ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 250 

36 ΦΑΟΛΙΑ ΨΙΛΑ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 250 

37 ΦΑΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΣΕ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 60 

38 ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 150 

39 ΦΤΛΛΟ ΦΟΛΙΑΣΑ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 400 

40 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΜΧ 800 

41 ΧΤΜΟ ΚΟΚΣΕΙΛ ΦΡΟΤΣΩΝ 250ΓΡ ΣΜΧ 1000 

42 ΒΑΝΙΛΙΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ 
5ΣΜΧ 

ΣΜΧ 100 

43 ΦΤΛΛΟ ΧΩΡΙΑΣΙΚΟ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 300 

44 ΑΝΘΟ ΟΡΤΖΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 
150ΓΡ 

ΣΜΧ 150 

45 ΔΑΦΝΗ ΦΤΛΛΟ 1KG ΚΙΛΟ 2 
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46 ΔΤΟΜΟ 1KG ΚΙΛΟ 3 

47 ΒΑΙΛΙΚΟ 1KG ΚΙΛΟ 4 

48 ΖΑΧΑΡΗ ΧΤΜΑ 25KG ΚΙΛΟ 300 

49 ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 30 

50 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΤΛΟ 1KG ΚΙΛΟ 3 

51 ΚΑΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500ΓΡ ΚΙΛΟ 25 

52 ΚΑΡΤ 1KG ΚΙΛΟ 3 

53 ΜΟΧΟΚΑΡΤΔΟ ΚΟΝΗ 1KG ΚΙΛΟ 4 

54 ΜΠΑΧΑΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 1KG ΚΙΛΟ 3 

55 ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΡΙΜΜΕΝΟ 1KG ΚΙΛΟ 3 

56 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΤΝΣΕΡ 1KG ΚΙΛΟ 40 

57 ΧΑΛΒΑ ΝΗΣΙΙΜΟ ΒΑΝΙΛΙΑ – 
ΑΜΤΓΔΑΛΟ 

ΚΙΛΟ 25 

58 ΚΟΤΒΕΡΣΟΤΡΑ ΟΚΟΛΑΣΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΚΙΛΟ 15 

59 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΟΤ 1KG ΚΙΛΟ 20 

60 ΒΟΤΣΤΡΟ 250ΓΡ ΣΜΧ 150 

61 ΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500ΓΡ ΣΜΧ 25 

62 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΟΣ 1KG ΣΜΧ 150 
 

 

 

ΠΛΝΙΝ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ  = 25.000,00€ 

 
Νη πνζφηεηεο ησλ  δεηνπκέλσλ  εηδψλ   είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηελ αλάδεημε 

κεηνδφηε.  Νη ηειηθέο πνζφηεηεο ζα θαζνξίδνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο  

ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 

Ρν  Λνζνθνκείν  δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη  ηηο αλσηέξσ πνζφηεηεο  ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ   επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 πκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο 

δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   
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67 
6

7 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



68 
6

8 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



69 
6

9 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



70 
7

0 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



71 
7

1 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



72 
7

2 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



73 
7

3 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



74 
7

4 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



75 
7

5 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



76 
7

6 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ :   ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1 πκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο 

δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



77 
7

7 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



78 
7

8 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



79 
7

9 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



80 
8

0 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



81 
8

1 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



82 
8

2 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



83 
8

3 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



84 
8

4 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



85 
8

5 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



86 
8

6 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



87 
8

7 

 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α



88 
8

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞAΟΑΟΡΖΚΑ III: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

ΑΔΑ: ΨΗΞ2469Η24-Σ5Α




