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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
ΤΗΛ.: 2313 324 112
FAX :
2313 324 375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνία : 12-01-2021
Αρ. Πρωτ.: 677

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), CPV:
15800000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ α) ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και β) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
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Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05-01-2021 Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θ.
«Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με ΑΔΑ:
Ω81Ν46906Α-ΘΘ5, προβαίνει σε Απευθείας Ανάθεση με τη διαδικασία της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και λοιπών τροφίμων, CPV:
15800000-6 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης α) Για τα Οπωροκηπευτικά το
μεγαλύτερο ποσοστό θετικής έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό % της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του,
όπως θα αποτυπώνεται στο εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης και β) Για τα υπόλοιπα είδη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες ή έως την εξάντληση της συνολικής
προϋπολογισθείσας τιμής ή/και ποσότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου σε
βάρος του ΚΑΕ 1511.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) στις 19-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ από την αρμόδια
επιτροπή.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχή (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 564 30), έως
18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί στην αυξομείωση των ποσοτήτων και στην αλλαγή των
ειδών της κατάστασης των Οπωροκηπευτικών ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά
τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβούν την συνολική δαπάνη
για την προμήθεια αυτών.
Ειδικά για την κατηγορία των Οπωροκηπευτικών, οι υποψήφιοι προμηθευτές επί ποινή
απόρριψης, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, με ένα ενιαίο
ακέραιο θετικό ποσοστό έκπτωσης, καθώς και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά
είδος.
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ της παρούσας πρόσκλησης και τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αναλυτικά :
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι Νοσοκομείο, που αποτελεί μια κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και
ανήκει στο Δημόσιο Τομέα του Υπουργείου Υγείας. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η Υγεία.
Επωνυμία
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Γενικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμοδίου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
56 430
Ελλάδα
GR 122
2313 324112
2313 324375
promithies@psychothes.gr
Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
klotsotirae@psychothes.gr
www.psychothes.gr

Άρθρο 2ο : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε, όπως προβλέπεται στην περ. 16 παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/10, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπου και
θα διατίθεται για δωρεάν πρόσβαση.
Η Πρόσκληση (πλήρες σώμα Πρόσκλησης καθώς και το σύνολο των παραρτημάτων της)
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
http://www.psychothes.gr ► Συλλογή Προσφορών, όπου θα είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 3ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 25 Ν. 4412/16)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ
(Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ
Α'1 39) και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και λαμβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου.
Αναλυτικά:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο 4ο : ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά
τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι
έως 18 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
Προσφορές εταιρειών οι οποίες θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν.
Άρθρο 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Oι προσφορές καταρτίζονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 92-97 του
Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα οι προσφορές θα πρέπει:
o Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
o Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
o Να υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση δε νομικών προσώπων
υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Όσον αφορά την ένωση οικονομικών φορέων,
αυτή υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
o Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση αυτή θα πρέπει να καθαρογραφθεί και να μονογραφεί από τον
προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Επιπλέον απορρίπτεται όταν αυτή περιέχει ατέλειες,
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωση της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει τα εξής στοιχεία:
► Την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία».
► Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
► Την επωνυμία και τη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
► Τον τίτλο και τον αριθμό της Πρόσκλησης.
► Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
► Τα πλήρη στοιχεία του Οικονομικού φορέα.
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Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο θα
εσωκλείονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 8
παρ. α’ της παρούσας πρόσκλησης.
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα εσωκλείονται τα
Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. β’ της παρούσας
πρόσκλησης.
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα εσωκλείονται
αποκλειστικά τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8
παρ. γ’ της παρούσας πρόσκλησης.
Όλοι οι υπο-φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Άρθρο 6ο : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. (παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
Άρθρο 8ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα υποβάλλονται:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8 παρ. 4) στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
► Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
► Η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
► Τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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► Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
► Συμμετέχω με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
► Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η
ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του 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 κρατών-μελών 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 το ν. 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 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
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αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Πιστοποιητικό, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του, που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε
καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 2 περ. α & β και συγκεκριμένα :
α) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) που να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
β) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
 Εφόσον ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, πρέπει
να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.
Β. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Τεχνικής Προσφοράς.
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα υποβάλλεται:
 Η Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β΄
της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά, να προσκομίζουν μόνο τα
απαιτούμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά και στοιχεία, ώστε να μη
δυσχεραίνουν το έργο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Όλα τα επιπλέον μη ζητούμενα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.
Γ. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Οικονομικής Προσφοράς.
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα υποβάλλεται:
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 Η Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Μέρους Γ΄ Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς.
 Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, σε περίπτωση μη εύρεσης των προσφερόμενων
ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται κατωτέρω.
Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή ή το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
Σημειώνονται τα ακόλουθα :
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην προσφερόμενη τιμή/ποσοστό έκπτωσης της
οικονομικής προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη (ισχύει για τα είδη των οποίων το κριτήριο κατακύρωσης
είναι η χαμηλότερη τιμή).
- Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστική προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα και με
τα οριζόμενα στα αρ. 88 - 89 του Ν. 4412/2016.
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
- Οποιαδήποτε μεταβολή στη Νομοθεσία που διέπει την παρούσα Πρόσκληση, είναι δεσμευτική
για τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές, γεγονός
που δεν δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 9ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ ανά μονάδα, εκτός από τον Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων
των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο Προμηθευτή και θα αναγράφονται δε ολογράφως
και αριθμητικώς.
Η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ, ενώ η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο
ψηφίων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι τιμές, επί ποινή απόρριψης, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα τιμή της διακήρυξης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ'
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Το ποσοστό έκπτωσης, (επί τοις %), των ειδών της κατάστασης των Οπωρολαχανικών, υπολογίζεται
επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του είδους, όπως αυτή
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αναφέρεται στο καθημερινό δελτίο τιμών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, την ημέρα
παράδοσής τους και που αντιστοιχεί σε προϊόντα Κατηγορίας Ι ανώτερης ποιότητας. Το ποσοστό
έκπτωσης, (επί τοις %), θα είναι δεσμευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν
παράτασης αυτής.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του Ν. 4412/2016
γ) η τιμή που δίνεται υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή
στην παρούσα Πρόσκληση.
Άρθρο 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών από την
αρμόδια Επιτροπή δύναται να απορρίψει προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του
Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών αυτές δεν θα γίνονται δεκτές
και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει στις 19-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
- Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα
της διακήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε μια συνεδρίαση (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς).
Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια
αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους.
Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και της παρούσας Πρόσκλησης και στη
συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών.
Το αρμόδιο όργανο δύναται να συντάξει ένα ενιαίο πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορά, τα
αποτελέσματα ελέγχου των προσφορών καθώς και την καταγραφή των τιμών των προσφορών, το
οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η οποία κοινοποιείται,
μαζί με τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής, με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16.
Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης (αρ. 117, Ν. 4412/2016).
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει σύμφωνα
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με τα όσα ορίζονται στο αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δε λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση η συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υπο-φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις,
ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνηση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνηση ή συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές (Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή), ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων (αρ. 90, Ν. 4412/2016).

Άρθρο 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 13ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει τιμής προσφορά, εκ των Προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης.
Η επικύρωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και θα κοινοποιηθεί μαζί με το σχετικό Πρακτικό, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 105 παρ. 3 Ν. 4412/16, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον Προμηθευτή να προσέλθει
μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύμβασης.
Η υπογραφή της σύμβασης θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η
πιο πάνω προθεσμία ή ο Προμηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 105 του Ν.4412/2016. Σε αυτή την περίπτωση η
κατακύρωση γίνονται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 14ο : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης για τους λόγους και με τη διαδικασία που ορίζονται
στο αρ. 106 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά:
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παρ. 3-5 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 15ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή/και του συνολικού
προϋπολογισμού της.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση που
ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός από το ΠΠΥΥ 2020 για την προμήθεια Διαφόρων Προϊόντων
Διατροφής.
Άρθρο 16ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, κι έπειτα από τη
γνωμοδότηση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 17ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή, η οποία
συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η
ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου είδους.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάνω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση
γ) Με πρακτική δοκιμασία
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια
υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω βαρύνει τον προμηθευτή.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης
γ) να απορρίψει το υλικό
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 έως 215 του Ν. 4412/2016.
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Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα
τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον
κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη Απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το υλικό μπορεί να
απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο στη σύμβαση χρόνο, ήτοι σαράντα (40) ημέρες.
Άρθρο 18ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών Τιμολογίων, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με το αρ. 200 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ύστερα από την έκδοση των σχετικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και εκάστοτε ισχύουν, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. επί της % στον οποίο ανάγεται η συνολική προμήθεια βαρύνει το Νοσοκομείο. Με
κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
Άρθρο 19ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.
4412/2016 να καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. Το Νοσοκομείο
δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την παρούσα,
επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός του, στην περίπτωση:
i. κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η
υπογραφή της,
ii. που υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική υπηρεσία στο Νοσοκομείο με
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λπ.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις
ανάγκες του Νοσοκομείου,
iii. που ο προμηθευτής δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, τούτων
θεωρουμένων όλων ουσιωδών,
iv. που η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 ν. 4412/2016,
v. που o ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
vi. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 20ο : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
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δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Άρθρο 21ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και
διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ, ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ κ.λπ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 10
ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Έως δυο μέρες μετά την
ημερομηνία παραγωγής

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ και ΟΡΟΙ
ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Μεγαλύτερη των 40 Ημερών
από την ημέρα παραλαβής.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
Το προϊόν να μην έχει
διανύσει περισσότερο από
το 40 % της διάρκειας ζωής
του

 Σύμφωνη με τις ισχύουσες κάθε φορά
Υγειονομικές διατάξεις για το προϊόν.
 Κώδικας Τροφίμων και ποτών.

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ
 ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ και
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ
 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 ΟΔΗΓΙΑ 2002/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2002,
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 209/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 11ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.
 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΈΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ και

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά
προϊόντα των οποίων η επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση συμμορφώνεται με:
 Την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με τους γενικούς όρους επισήμανσης,
παρουσίασης & διαφήμισης τροφίμων και την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την
επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες ή εναλλακτικά
 με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για
τα τρόφιμα στους καταναλωτές
Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της
Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία
ενοποιεί τις ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και
ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση.
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ΑΔΕΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

 ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Ε. (για μονάδες επεξεργασίας και
τεμαχισμού)
 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ H.A.C.C.P.
( ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ)
 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα-Παρασκευή (ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΟ: Δευτέρα-Σάββατο)
 ΩΡΑ: 08:30 – 11:30 (ΤΟΝ ΑΡΤΟ: 06:00-07:00)

1.ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 0,25 LIT
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
61050050008
111163
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
250 ml ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΘΕΣΗ
 100% ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ
2
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ ή ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
4
 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
250 ml ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΕΩΣ 50 τεμάχια
2.ΑΓΓΟΥΡIA
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020003
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

3.ΑΝΗΘΟΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020015
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΑΝΗΘΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

4.ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040010002
ΑΧΛΑΔΙΑ

ΨΝΘ
110162
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 120 γραμμαρίων +/- 10 %
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

5.ΚΑΡΟΤΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020016
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΑΡΟΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110108

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

6.ΚΑΣΤΑΝΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61050030028
110185
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 5 κιλά.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

7.ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020001
110049
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 100-250 ΓΡΑΜ.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 ΚΙΛΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

8.ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110138

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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1
2
3
4
5
6

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

 Α’
 350-500 ΓΡΑΜ.
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

9.ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020018
110045
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

10.ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020019
110152
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 ΚΙΛΑ
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

11.ΛΑΧΑΝΟ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020008
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΛΑΧΑΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110107

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

12.ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020013
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110053

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 90 γραμμαρίων 10 %
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3
4
5

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:




ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ

13.ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020014
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110062

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

14.ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110159

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 60 γραμμαρίων 10 %
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

15.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020004
110170
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------16.ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
61040020035
110395
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
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17.ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040010001
110374
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 250 γραμμαρίων 10 %
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 ΚΙΛΑ
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

18.ΜΠΑΝΑΝΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040010010
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΠΑΝΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110221

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 250 γραμμαρίων 10 %
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

19.ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110184

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

20.ΝΤΟΜΑΤΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020002
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

21.ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΨΝΘ
110069

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

ΨΝΘ
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61040020024
110074
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------22.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020005
110247
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

23.ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040020006
110171
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 ------ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 κιλά.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

24.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΨΝΘ
61040010012
110126
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
 Α’
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
 250 γραμμαρίων 10 %
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
 ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
Έως 15 ΚΙΛΑ
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
-----------ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

25.ΠΡΑΣΣΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΠΡΑΣΣΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110122

Σελίδα 20

21PROC007998333 2021-01-12
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

26.ΣΕΛΙΝΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020017
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΣΕΛΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110109

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 ΚΙΛΑ
------------

27.ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
61040020027
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
ΒΑΡΟΣ / ΟΓΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
2
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
3
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
4
5
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ:
6
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΨΝΘ
110102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Α’
 ------ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ
Έως 15 κιλά.
------------

Η Επιτροπή σύνταξης των Τεχνικών προδιαγραφών:
1.
2.
3.

Δήμκας Ιωάννης, ΠΕ Διαιτολόγων
Νικολαϊδης Νικόλαος, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
Βαρβέρης Θεμιστοκλής, ΥΕ Καθαριστών

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 0,25 LIT
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΑΝΗΘΟΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΛΑΧΑΝΟ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΪΔΑΝΟΣ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΠΡΑΣΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0,20
0,24
0,31
1,24
0,58
2,65
0,93
0,62
0,53
0,53
0,31
0,69
0,31
1,11
0,78
0,44
0,97
1,13
1,55
0,58
0,40
0,80
1,02
0,71
0,62
0,84
10,35

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
20.000
800
320
1300
650
3
1.000
700
900
35
2.500
1.320
550
700
550
100
4.500
2.200
500
3.200
6.750
300
150
2.900
350
130
10

Όσον αφορά τα είδη των Οπωροκηπευτικών, των οποίων το κριτήριο κατακύρωσης είναι το
μεγαλύτερο ποσοστό θετικής έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό % της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του,
όπως θα αποτυπώνεται στο εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης, οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ανωτέρω ποσότητες σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες του.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

(συμπληρώνεται ή σφραγίδα)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. /
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ισχύει μόνο για
τα είδη με
ποσοστό
έκπτωσης)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
13%

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΑ

………./………/2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα, υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

