
 

 

              
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
     ΔΙΟΙΚΗΗ 3ησ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
                 Θεςςαλονίκθ 20-11-2017 

                                                     Αρικμ.πρωτ.: 16402 
   ΣΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
 
ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗ 
ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:     2310 207426 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017  ΗΜΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ. 

 
ΘΕΜΑ : «Προμήθεια τροφίμων (ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΣΟ) για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάσ – Ο Άγιοσ 
Δημήτριοσ» (Οργανική μονάδα ζδρασ- Αποκεντρωμζνη οργανική μονάδα)» .  
                 
ΧΕΣ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειών και Τπθρεςιών)  
                 άρκρα 326 και 328.   
            β)  Θ  αρικ. 21θ/Θζμα 3ο /14-11-2017 απόφαςθ  του  Δ..  του  Γ. Ν. Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ –  
                 Ο ΑΓΙΟ  ΔΘΜΘΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   διενζργειασ   ζρευνασ αγοράσ που αναφζρεται 
                  ςτο κζμα.  
   

    ε εφαρμογι των ανωτζρω ςχετικών, ςασ παρακαλοφμε να αποςτείλετε μζςω FAX, e-mail 
(promitheies@gennimatas-thess.gr) ή δια χειρόσ ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου μζχρι την 
ΔΕΤΣΕΡΑ 04-12-2017  και ώρα 14.00, τθν οικονομικι προςφορά ςασ για τθν ανωτζρω προμικεια που 
αναφζρεται ςτο κζμα, ςφμφωνα με τουσ επιςυναπτόμενουσ ειδικοφσ όρουσ ςτο τζλοσ τησ πρόςκληςησ.  
   
     τθν προςφορά ςασ κα πρζπει να αναγράφεται η περιγραφή του παρεχόμενου είδουσ, ο κωδικόσ CPV, 
καθϊσ και ο κωδικόσ και η τιμή από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ εάν παρακολουθείται από αυτό.  
 
ε περίπτωςη που δεν παρακολουθείται το παρεχόμενο είδοσ από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, αυτό θα 
πρζπει να δηλϊνεται από πλευράσ ςασ με Τπεφθυνη Δήλωςη 1599/1986. 
                                        
 
         Ακολουκοφν  οι ειδικοί όροι  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΣΟ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 
ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ – ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)  ΤΣΕΡΑ        ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΑ    ΣΗΝ      ΑΓΟΡΑ      ΚΑΙ     ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ 
ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ  ΣΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 18.000,00 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 
ΦΠΑ».  
Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν μζςω  FAX, e-mail (promitheies@gennimatas-thess.gr) ι δια χειρόσ ςτο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου μζχρι τθν ΔΕΤΣΕΡΑ  04-12-2017  και ώρα 14.00 και κα 
περιγράφουν αναλυτικά τα προςφερόμενα είδθ.  
Για την αξιολόγηςη των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
1. Οι προςφορζσ, οι τυχόν οικονομικζσ κυρώςεισ, οι αξιολογιςεισ, οι κατακυρώςεισ και οποιαςδιποτε 
μορφισ αξία κα δίδεται μόνο ςε ΕΤΡΩ. Θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ΕΤΡΩ ανά μονάδα είδουσ. 
2. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 
3. τθν προςφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνώςθ των όρων τθσ ανωτζρω ζρευνασ, 
τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα. 
4.Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμών κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 
5.Προςφορά που παρουςιάηει ουςιώδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
απορρίπτεται. 
6,Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
7.Θ ανάκεςθ κα γίνει ανά είδοσ ςτον/ςτουσ προμθκευτζσ που κα προςφζρει/προςφζρουν, τθ 
χαμηλότερη τιμή με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ 
       Θ παράδοςθ των ειδών κα είναι τμθματικι και κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ ςτθν 
Αποκικθ Σροφίμων του Νοςοκομείου κατά τισ θμζρεσ και ώρεσ που προςδιορίηονται μετά από 
τθλεφωνικι επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ αποκικθσ τροφίμων με ζξοδα και ευκφνθ του 
προμθκευτι. Οι προσ παράδοςθ ποςότθτεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τθν παραγγελία του Νοςοκομείου. 
      Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται από τθν οριςκείςα επιτροπι παραλαβισ Σροφίμων 
που κα υπογράφει τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 
 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω ειδών κα γίνει μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου  
παραλαβισ και με τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ. Θ πλθρωμι πραγματοποιείται μετά τθν κεώρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από 
τθν υπθρεςία Παρζδρου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδών μόνο 
ςε ΕΤΡΩ. 
8. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 
Ακολουκεί ςτο Παράρτθμα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, θ κατάςταςθ των 
προσ προμικεια ειδών. 
 
 
 
                                                                                                    Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                      «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                                          ΜΕΛΠΟΜΕΝΘ ΣΟΤΓΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 
 

Περιγραφή των προσ προμήθεια ειδϊν 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΛΟΤΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΟΤΡΣΘ ΚΙΛΟ 100 

2 ΚΡΕΑ ΜΟΧΟΤ ΝΩΠΟ ΟΠΙΘΙΟ ΚΙΛΟ 2300 

3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΤΣΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 400 

4 ΧΟΙΡΙΝΘ ΜΠΡΙΗΟΛΑ ΣΕΜΑΧΙΜΕΝΘ ΚΙΛΟ 400 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ    

 
Σα είδη θα είναι Αϋ ποιότητασ και θα πληροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τισ 

εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ καθϊσ και τισ κατ’ είδοσ ειδικότερα προδιαγραφζσ όπωσ 
αυτζσ εγκρίθηκαν κατά την 87η/21&28-7-2016 Θζμα 6ο ςυνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ Προμηθειϊν Τγείασ 

και είναι αναρτημζνεσ ςτην επίςημη ιςτοςελίδα τησ. 
 


