
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 20-06-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4419 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                            

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.326,13€ ΜΕ ΦΠΑ 13%». 
 
 

Σχετικά: 1. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.3688/19-05-2022 αίτησης της Διαχείρισης για προμήθεια ειδών παντοπωλείου 
για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

2. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.3689/19-05-2022 αίτησης της Διαχείρισης για προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 
ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένων λαχανικών για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

3. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.3690/19-05-2022 αίτησης της Διαχείρισης για προμήθεια έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

4. των δελτίων πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με τις διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, 

5. του υπ΄αριθμ.15/09-06-2022, θέμα 67ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «Έγκριση σκοπιμότητας 
για την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων (είδη 
παντοπωλείου – κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου & κατεψυγμένα λαχανικά – έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.326,13€ με ΦΠΑ 13%», (ΑΔΑ: 
68Ο446904Θ-ΩΤΑ), 

6. της αρ.197/17-06-2022 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για έγκριση έκδοσης αποφάσεων 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ξ0046904Θ-6ΔΩ), 

7. της με αρ.πρωτ.4398/17-06-2022 Απόφαση ανάληψης πολυετούς  υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:6ΜΥΜ46904Θ-7ΘΒ), ΚΑΕ 1511. 

 

 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στον ιστότοπο του 
Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01-07-2022, ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 04-07-2022  & ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ),» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. 

ΚΥΜΗΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.562,94 € χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 15.326,13 € με το Φ.Π.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι για την 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α με τη χαμηλότερη τιμή και για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β με ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
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διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/06 την ημέρα 

παράδοσης των ειδών, για τα κάτωθι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 
200gr 

ΤΜΧ 0,84 3000 2520,00 

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 200gr ΤΜΧ 0,9 1600 1440,00 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 0% ΤΜΧ 0,9 400 360,00 

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΟΥΤΑΚΙ 410gr 

ΤΜΧ 0,74 450 333,00 

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 
ΚΟΥΤΑΚΙ 410 gr  

ΤΜΧ 0,75 150 112,50 

6 ΤΥΡΙ  ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΑΝΑΛΑΤΟ 
400ΓΡ  

ΤΜΧ 2 10 20,00 

7 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ    
(ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ) 3Kgr 

ΚΙΛΟ 10,39 9 93,51 

8 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
(ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 7 60 420,00 

9 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5,73 150 859,50 

10 ΤΥΡΙ ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24ΤΜΧ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3,11 40 124,40 

11 ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr ΤΜΧ 1,04 50 52,00 

12 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  ΤΜΧ 2,51 50 125,50 

13 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΣΥΣΚ. 500gr ΤΜΧ 1,07 50 53,50 

14 ΡΕΒΥΘΙΑ (ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 2,24 50 112,00 

15 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500gr  ΤΜΧ 0,46 300 138,00 

16 ΑΣΤΡΑΚΙ συσκ. 500gr ΤΜΧ 0,62 40 24,80 

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ ΣΥΣΚ. 500gr  ΤΜΧ 0,51 80 40,80 

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 ΣΥΣΚ. 500gr  ΤΜΧ 0,46 150 69,00 

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3  ΣΥΣΚ. 500gr ΤΜΧ 2,07 80 165,60 

20 ΦΙΔΕΣ ΣΥΣΚ.500gr  ΤΜΧ 2,46 200 492,00 

21 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr ΤΜΧ 2,39 100 239,00 

22 ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΠΕΝΕΣ 500gr ΤΜΧ 0,52 40 20,80 

23 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 1Kgr ΤΜΧ 1,52 80 121,60 

24 ΤΣΑΪ 1Kgr  ΤΜΧ 7,3 12 87,60 

25 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ CORN 
FLOUR 1Kgr  

ΤΜΧ 2,21 5 11,05 

26 ΖΕΛΕ 1Kgr ΤΜΧ 4,43 20 88,60 

27 ΖΕΛΕ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 1 Kgr ΤΜΧ 4,45 20 89,00 

28 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 16gr ΤΜΧ 0,07 6000 420,00 

29 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΜΧ 0,08 3000 240,00 

30 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250 ML ΤΜΧ 2,65 20 53,00 

31 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 330ml  ΤΜΧ 0,24 450 108,00 

32 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ml (ΤΜΧ 
ΑΤΟΜΙΚΟ) 

ΤΜΧ 0,27 600 162,00 

33 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 1kgr  ΤΜΧ 0,35 30 10,50 

34 ΑΛΕΥΡΙ 1Kgr ΤΜΧ 0,64 60 38,40 

35 ΔΥΟΣΜΟΣ 15gr  ΤΜΧ 0,78 20 15,60 
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36 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr  ΤΜΧ 0,68 30 20,40 

37 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΑΚΙΑ 50gr ΤΜΧ 0,74 30 22,20 

38 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10gr  ΤΜΧ 0,04 5500 220,00 

39 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20gr  ΤΜΧ 0,04 4000 160,00 

40 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 50gr ΤΜΧ 1,7 6 10,20 

41 ΞΥΔΙ 330gr  ΤΜΧ 0,26 60 15,60 

42 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚ.1kgr  ΤΜΧ 7,99 5 39,95 

43 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΙ 50gr ΤΜΧ 0,99 10 9,90 

44 ΡΙΓΑΝΗ 50gr ΤΜΧ 0,61 25 15,25 

45 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ (ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 1,01 180 181,80 

46 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΚΙΛΟ) ΤΜΧ 0,91 180 163,80 

47 ΑΥΓΑ 60 - 65gr ΤΜΧ 0,14 1700 238,00 

48 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ CORN 
FLOUR ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 1KGR 

TMX 2,21 30 66,30 

49 XΥΜΟΣ ΑΝΑΜ.ΦΡΟΥΤΩΝ250 ml 
(ΤΜΧ ΑΤΟΜΙΚΟ) 

ΤΜΧ 0,27 600 162,00 

50 ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 500 gr TMX 1 1,2 1,20 

51 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚ 100 gr ΤΜΧ 3,5 8 28,00 

52 ΔΑΦΝΗ 100 gr ΤΕΜ 1,5 7 10,50 

53 ΚΑΡΥ 1 kgr ΤΕΜ 10 2 20,00 

54 ΚΥΜΙΝΟ 1 kgr TEM 12 2 24,00 

55 ΦΑΒΑ KOMENH (500 gr) TEM 2 20 40,00 

56 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 
(500gr) 

TEM 1,5 30 45,00 

57 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 420 gr 

ΤΕΜ 7,45 10 74,50 

58 ΛΑΖΑΝΙΑ ΠΛΑΚΑ (500 gr) TEM 1,3 20 26,00 

59 ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ 25cm (συσκ.18 τεμ) ΣΥΣΚ 2,13 15 31,95 

60 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ (500 gr)  ΣΥΣΚ 1,3 8 10,40 

61 ΒΟΥΤΥΡΟ  ΤΥΠΟΥ LURPAK 
ΜΕΡΙΔΑ 10 gr 

TEM 0,25 1000 250,00 

62 ΜΕΛΙ ΜΕΡΙΔΑ 20 gr TEM 0,15 1200 180,00 

63 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ (450 gr) 

ΤΕΜ 1,85 10 18,50 

64 ΓΑΛΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 35% ΛΙΠΑΡΑ 1 
LT 

ΤΕΜ 1,15 30 34,50 

65 ΕΛΙΕΣ ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ (ΣΥΣΚ.250 gr) TEM 1,7 10 17,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     32105,2 11398,21 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες είναι κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.  

Ο Προϋπολογισμός των 11.398,21 € πλέον ΦΠΑ (12.879,98 € με το ΦΠΑ) αποτελεί το ανώτατο όριο της 

προμήθειας των ειδών. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.ΤΙΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2022   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 30 7,43 223,01 
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2 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ 
ΑΚΕΦΑΛΑ 

ΚΙΛΑ 30 5,71 171,24 

3 ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣΚ. 1 Kgr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 70 1,28 89,82 

4 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ 1 kgr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 4,12 123,72 

5 ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΥΣΚ. 1 Kgr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 4,35 130,35 

6 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 1 Kgr 

ΚΙΛΑ 30 2,00 60,00 

7 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚ. 1 

Kgr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 1,22 61,06 

  ΣΥΝΟΛΟ   270   859,20 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω τιμές είναι η μέση λιανική τιμή πώλησης ανά είδος, που ίσχυε κατά την έγκριση 
διενέργειας της Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης, η οποία θα είναι 
σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν.3438/06 την ημέρα παράδοσης των ειδών.  
Ο Προϋπολογισμός των 859,20 € πλέον ΦΠΑ (970,90 € με το ΦΠΑ) αποτελεί το ανώτατο όριο της προμήθειας 

των ειδών. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Λ.ΤΙΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2022  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΛΙΤΡΩΝ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75 17,4071 1305,53 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή είναι η μέση λιανική τιμή πώλησης, που ίσχυε κατά την έγκριση 
διενέργειας της Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης, η οποία θα είναι 
σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν.3438/06 την ημέρα παράδοσης του είδους.  
Ο Προϋπολογισμός των 1.305,53 € πλέον ΦΠΑ (1.475,25 € με το ΦΠΑ) αποτελεί το ανώτατο όριο της 

προμήθειας του είδους. 

 

CPV: 15000000-8, 15331170-9, 15220000-6 & 15411110-6 

ΚΑΕ: 1511 

       
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά 

υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών 

• Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 
 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
 

❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται: 
 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 
υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, 
παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι: 

• Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη γνώση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) 
ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) 
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. 

• Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις τους. 
 
 

2) Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
           Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους            

επιμελητηρίου. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

•  Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, 
σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

•  Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 
 

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά 
την υπογραφή των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 
Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. 
 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς 
θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/07/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών 
προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους 
και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για 
διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον 
αυτή έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 
 
Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται 
στο Οικονομικό Τμήμα, τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 
Χρόνος ισχύος σύμβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος 
με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου για την απορρόφηση, τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού 
αντικειμένου αυτής. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός [3] τριών ημερών από την έγγραφη παραγγελία στο χώρο του Γ.Ν. – 
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. Θα παραδίδονται στο τμήμα διατροφής του Νοσοκομείου με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του 
Αναδόχου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την 
υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
                                                                                                                                                                         

    Η ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

               ΤΟΥ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 
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    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Ζυμαρικά: Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να είναι Ά ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 115 

του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων  Κοινής Χρήσεως. Η ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών 

να είναι τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητας τους.  

Αυγά: Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Άρθρο 87) του 2011, τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις. Να είναι 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ 2295/2003 και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 

589/2008. Τα αυγά πρέπει να είναι εγχώρια, ά ποιότητας, ωοσκοπημένα, νωπά με βάρος 60-65 γραμ. το κάθε ένα. Ο 

έλεγχος του βάρους κάθε αυγού θα εξακριβώνεται με ζύγισμα από την Επιτροπή Παραλαβής κατά την παράδοσή τους.   

 Συμπυκνωμένο Γάλα: Πλήρες γάλα και ελαφρύ, να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/95.Η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος να είναι τουλάχιστον το πρώτο 

τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς του. 

 Γιαούρτι:1. Πλήρες με λιπαρά τουλάχιστον 3,85% σύμφωνα με το άρθρο 82  παράγραφος 1  του Κ.Τ. και Π. ή γιαούρτι 

αγελάδος με λιπαρά 4%. 

2.Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 2% και 0%.  

Να είναι  στραγγιστό και σε αεροστεγή συσκευασία και η ημερομηνία παράδοσης τους, να είναι τουλάχιστον το πρώτο 

τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητας τους.  

Τυροκομικά και αλλαντικά: Όλα τα τυροκομικά και αλλαντικά προϊόντα να είναι Ά ποιότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα ανά είδος στον Κ.Τ. και Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, έξτρα παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΠ, να 

έχει παραχθεί απευθείας από ελιές και  μόνο με μηχανικές μεθόδους, η οξύτητα του οποίου θα πρέπει να είναι μέχρι 

0.8%.Να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 2568/91 ΕΚ 1234/2007. Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή 

ευρωστίασης και να μην παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την 

παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του. Η ημερομηνία παράδοσης τους, να είναι 

τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητας τους  

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 

Α) ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ: Να είναι Ά ποιότητας, καλά διατηρημένα. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, στην οσμή και στο 

χρώμα. Το δε βάρος τους να μην είναι μικρότερο από 240 γραμ. και μεγαλύτερο από 300 γραμ. Στην συσκευασία να 

αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης(FAO), καθώς και η ημερομηνία  κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.  

Β) ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ. και Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Άρθρα 61,62,62α) παραγωγής 

χώρας Ε.Ε.  

Η ημερομηνία παράδοσης των κατεψυγμένων ειδών, να είναι τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου 

της διατηρησιμότητας τους.  

 

ΓΕΝΙΚΑ: Οι προμηθευτές, οι ενδιάμεσοι μεσολαβητές, εάν υπάρχουν, τα εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας να 

διαθέτουν πιστοποίηση περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000, 

(ΦΕΚ121Β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000: 2005 για την παραγωγή -παρασκευή, 

επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων, καθώς και με την τροποποίηση του κανονισμού 

Ε.Ε. 2021/382 της 3/3/2021. 
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Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόμιμα, κυκλοφορούντα στην αγορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., Τις Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις 

επιμέρους παραγγελίες των υπηρεσιών 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος σε περίπτωση που το προσκομισθέν δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου για την χρήση που προορίζεται.  
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