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                                      Αξηζκ. πξωη.: 15852 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάζε ελδηαθεξόκελν 
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ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 
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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
ΘΔΜΑ : «Έπεςνα  ζηην  αγοπά  για ηην ππομήθεια πποϊόνηων ενηεπικήρ διαηποθήρ, 
CPV:33692200-9 ζε εθαπμογή ηος Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015, πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 24.472,24 
€ με Φ.Π.Α. για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 
 
                 
ΥΔΣ.: α) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) άξζξα  
                118 θαη 328.  
            β) Η  αξηζ.  20ε/ζ.5ν/31-10-2017   απόθαζε  ηνπ  Γ..  ηνπ  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο 
                  ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ»,  πεξί   έγθξηζεο   δηελέξγεηαο   έξεπλαο αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη 
                  ζην ζέκα. 
 
   
    Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (είηε δηα ππνβνιήο, 
είηε ηαρπδξνκηθώο), απαξαίηεηα κέρξη θαη ηελ Σεηάπηη 22-11-2017, έωρ  14:00)  ζηο  Γπαθείο  
Ππομηθειών  ηηρ  Οπγανικήρ Μονάδαρ Έδπαρ  «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»   
ηος Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ», Δθνικήρ Αμύνηρ 41, 1ορ όποθορ κηίπιο 
Γιοίκηζηρ, η.κ. 54635. Η αξιολόγηζη ηων πποζθοπών θα γίνει ηην Πέμπηη 23/11/2017 και 
ώπα 10:00, ζηο γπαθείο Ππομηθειών  ηηρ  Οπγανικήρ Μονάδαρ Έδπαρ  «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ», 
από ηην απμόδια Δπιηποπή. Αθνινπζνύλ νη Δηδηθνί όξνη: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Θα θαηαηεζεί ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά εηο δηπινύλ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ - ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
ηην ηεσνική πποζθοπά να αναγπάθεηαι όηι οι ενδιαθεπόμενοι έλαβαν γνώζη ηων όπων ηηρ 
έπεςναρ ζηην αγοπά, ηοςρ οποίοςρ αποδέσονηαι πηηά και ανεπιθύλακηα με ηην καηάθεζη 
ανάλογηρ Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ. Θα καηαηεθούν επίζηρ όλα ηα ζςνοδεςηικά έγγπαθα όπωρ 
ηα CE ηων πποζθεπόμενων πποϊόνηων, ηα prospectus, ηο ISO ηηρ εηαιπείαρ για εμποπία και 
διακίνηζη, κ.λ.π.  
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πιεξωκή ηεο αμίαο ηωλ εηδώλ, ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 4412/08-08-2016 
(Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ), κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ  
πξωηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηωλ 
δειηίωλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Η πιεξωκή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε 
ζεώξεζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηελ ππεξεζία Παξέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ. ηα ηηκνιόγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ηωλ εηδώλ κόλν ζε ΔΤΡΩ. 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο. 
3. Η ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο ζα ηζρύνπλ γηα έλα (1) έηνο κε κνλνκεξέο δηθαίωκα εμάκελεο 
παξάηαζεο ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ εμαληιεζνύλ νη  ζπκβαηηθέο πνζόηεηεο ή ε ζπκβαηηθή αμία. 
4. Ο Πξνκεζεπηήο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 
5. Ο ρξόλνο παξάδνζεο είλαη εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ έγγξαθε παξαγγειία από ηα αξκόδηα 
ηκήκαηα. 
6. Η θαηαθύξωζε ζα γίλεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύγθξηζεο 
κεηαμύ ηερληθά απνδεθηώλ εηδώλ.  
Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηαγωληζκνύ, είλαη ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ε πεξίπηωζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδόρνπ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
θαηαθύξωζεο απηήο κε απόθαζε ηνπ Γ.. , θεξύζζεηαη έθπηωηνο, ζύκθωλα κε ην Ν. 4412/08-08-
2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηνπ επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν θπξώζεηο. 
7.Δθόζνλ ε πξνκήζεηα ηωλ εηδώλ παξαθνινπζείηαη  από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-
06-2010) ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεύζπλε Γήιωζε κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο  
ηωλ εηδώλ ζηελ ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκώλ). Η ππεξεζία δελ ζα δερζεί 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλώηεξε ηωλ ηηκώλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλω δήιωζε. Δάν ηα 
εν λόγω είδη δεν παπακολοςθούνηαι από ηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών, απλώρ θα ηο αναθέπεηε 
ζηην Τπεύθςνη Γήλωζη. 
8. Η έξεπλα ζηελ αγνξά ζα δηελεξγεζεί ζύκθωλα κε ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο 
Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηελ 18ε/ζ.4ν/28-09-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
         Ακολοςθεί η καηάζηαζη ηων ειδών:  ζηο ζςνημμένο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄. 

 
                                                                                      Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                           ΜΔΛΠΟΜΔΝΗ ΣΟΤΓΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/


 

 

Π Α Ρ  Α Ρ Σ Η  Μ Α  Α΄  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΝΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Αγ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ TEM 

1 
υμπλθρϊματα διατροφισ ςε ςκόνθ για τθν εποφλωςθ οξζων τραυμάτων ι χρόνιων 

ελκϊν. Να περιζχει αργινίνθ, γλουταμίνθ και ΗΜΒ (Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate). 
Μορφι: Φάκελοσ 24g 

240 

2 

Διάλυμα εντερικισ διατροφισ υπερκερμιδικό, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε υδατάνκρακεσ 
και υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε λίπθ για αςκενείσ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ  με μθχανικό 

αεριςμό για χοριγθςθ με ρινογαςτρικό κακετιρα. Να περιζχει αντιφλεγμονϊδεσ μίγμα 
ελαίων EPA (εικοςαπεντανοϊκό οξφ)  >4g/l , GLA (γ-λινολενικό οξφ) >4 g/l και αυξθμζνθ 
ποςότθτα αντιοξειδωτικϊν. Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ και καρνιτίνθ. Μορφι: διάλυμα 

500ml 

200 

3 
Πολυμερζσ διάλυμα διατροφισ ςε υγρι μορφι ≥1,5 kcal/ml, εμπλουτιςμζνο με 

υδατάνρακα ΗΜΒ (Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) και βιταμίνθν D3 >5,5 mcg/100ml. 
ε διάφορεσ γεφςεισ. Μορφι: RPB 220ml 

150 

4 

Πλιρεσ πολυμερζσ ιςοκερμιδικό (1 Kcal/ml) διάλυμα κατάλλθλο για διαβθτικοφσ 
αςκενείσ με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ >19% kcal κακϊσ και μειωμζνθ 

περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ < 35%. Περιζχει υδατάνκρακεσ βραδείασ αποδζςμευςθσ 
και υψθλι περιεκτικότθτα ςε φυτικζσ ίνεσ > 20 g/l   εκ των οποίων και διαλυτζσ ίνεσ-

φρουκτοoλιςακχαρίτεσ (FOS) 6,7g/l. Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ και καρνιτίνθ. Μορφι: 
διάλυμα 500ml 

200 

5 

υμπλιρωμα διατροφισ για αςκενείσ με νεφρικι ανεπάρκεια που υποβάλλονται ςε 
αιμοκάκαρςθ.  Τπερ-κερμιδικό (1,8  Kcal/ml), υπερ-πρωτεϊνικό (18%), με ειδικό μείγμα 
υδατανκράκων βραδείασ απορρόφθςθσ και χαμθλι περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ 
<35%. Μειωμζνθ περιεκτικότθτα ςε θλεκτρολφτεσ  (κάλιο, φϊςφοροσ και μαγνιςιο), 

μειωμζνθ βιταμίνθ Α, μειωμζνθ βιταμίνθ D, εμπλουτιςμζνο με  φρουκτοoλιςακχαρίτεσ 
(FOS),  ω-3 λιπαρά οξζα και MUFA, μειωμζνθ περιεκτικότθτα ςε κορεςμζνα λιπαρά < 7%. 

Μορφι: RPB 220ml 

150 

6 

Πλιρεσ θμιςτοιχειακι διατροφι υψθλισ κερμιδικισ (1,5 kcal/ml) και πρωτεϊνικισ (>6gr/l 
ςε μορφι πεπτιδίων) αξίασ. ε υγρι μορφι για αςκενζισ με δυςαπορρόφθςθ, μειωμζνθ 

γαςτρεντερικι λειτουργία ι φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρου. Περιεκτικότθτα ςε MCT's 
>70%. Αυξθμζνθ ποςότθτα αντιοξειδωτικϊν βιταμίνεσ C και Ε. Εμπλουτιςμζνο με ταυρίνθ 

και καρνιτίνθ. Μορφι: διάλυμα 1000ml 

150 

7 
υμπλιρωμα διατροφισ για αςκενείσ με δυςαπορρόφθςθ. Ημιςτοιχειακό, υπερκερμιδικό 

1.5kcal/ml, υψθλι περιεκτικότθτα ςε MCTs >70% και πρωτεΐνθ >65 g/l  (ςε μορφι 
πεπτιδίων).  RPB 200ml 

150 

8 
Πολυμερι διαλφματα ανοςοδιατροφισ για εντερικι ςίτιςθ, με 1 kcal/ml και 22%  

πρωτεΐνθ, μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (όχι> 25%), εμπλουτιςμζνα με ιχκυζλαια, 
αργινίνθ και διαιτθτικά νουκλεοτίδια, με χαμθλι ωςμωτικότθτα. Μορφι: διάλυμα 500ml 

70 



 

 

9 
Πολυμερζσ διάλυμα εντερικισ ςίτιςθσ με 1 kcal/ml, μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε πρωτεΐνεσ 

16%, εμπλουτθςμζνο με 100% υδατοδιαλυτζσ φυτικζσ ίνεσ ςε υψθλι περιεκτικότθτα 
(2,2gr/100ml) και 18% MCT's. Μορφι: διάλυμα 500ml 

180 

10 

Πλιρθ πολυμερι διαλφματα υπερκερμιδικά, για αςκενείσ ςε δίαιτα περιοριςμζνθ ςε 
υγρά, με κερμιδικι αξία 2 kcal/ml, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε υδατάνκρακεσ <45%, 

μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε  πρωτεΐνθ και υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (35-40%), με 
υψθλό ποςοςτό φυτικϊν ινϊν 2,5 gr/100ml. Μορφι: πλαςτικό μπουκάλι 200ml 

300 

11 
Πλιρεσ πολυμερζσ διάλυμα εντερικισ διατροφισ με αντιφλεγμονϊδεσ παράγοντεσ (TFG-

b2), πλοφςιο ςε λινολεϊκό οξφ και χαμθλισ ωςμωτικότθτασ (<350 mOsm/l), για τθ 
διαιτθτικι αγωγι ςε  φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρεου. Μορφι ςκόνθ 400gr 

100 

12 
Διαλφματα για θπατοπακείσ τα οποία να περιζχουν υψθλι ποςότθτα ςε υδατάνκρακεσ 

(50-60%) και το μεγαλφτερο μζροσ των πρωτεϊνϊν να αποτελείται αό αμινοξζα 
διακλαδιςμζνου αλφςου (10-13%). Μορφι: διάλυμα 500ml 

150 

13 
Πολυμερι διαλφματα πλιρουσ εντερικισ διατροφισ με >1,8 kcal/ml, με περιεκτικότθτα 
ςε  πρωτεΐνεσ >8gr/100ml και μζροσ του λίπουσ ςε MCT's PUFA. Μορφι: διάλυμα 500ml 

100 

14 

Διαλφματα εντεριισ διατροφισ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ (≤ 6gr/100ml), 
κατάλλθλθ περιεκτικότθτα ςε θλεκτρολφτεσ και κερμιδικι απόδοςθ 2 kcal/ml, ειδικά για 
αςκενείσ με νεφρικι δυςλειτουργία που δεν χρείηουν αιμοκάκαρςθ. Μορφι: Πλαςτικό 

μπουκάλι 200ml 

100 

15 
Πολυμερι διαλφματα πλιρουσ εντερικισ διατροφισ με 1,5 kcal/ml και ςυγκζντρωςθ 

πρωτεϊνϊν 5-7gr/ml. Μορφι: διάλυμα 500ml 
100 

  ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΑ ΕΝΣΕΡΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ    

16 

Πολυμερι διαλφματα εντερικισ διατροφισ ςε μορφι ςκόνθσ με 1 kcal/ml, ειδικά για 
παιδιά 1-10 ετϊν, εμπλουτιςμζνα με MCT's,  με μείγμα φυτικϊν ινϊν (ςυνδυαςμόσ 

πρoβιοτικοφ και πρεβιοτικοφ – FOS). Να περιζχει ταυρίνθ, απαραίτθτα ω3 και ω6 λιπαρά 
οξζα και χολίνθ. Μορφι: ςκόνθ 400gr (γεφςθ βανίλια) 

50 

17 
Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι για ςίτιςθ παιδιϊν 1-6 ετϊν, με 

υψθλά επίπεδα πρωτεΐνθσ οροφ γάλακτοσ και βιταμίνθσ D, ελεφκερο γλουτζνθσ και 
λακτόηθσ. Μορφι: διάλυμα 500ml 

25 

18 
Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι, κατάλλθλο για αποκλειςτικι 
ςίτιςθ βρεφϊν εϊσ 18 μθνϊν, ελεφκερι γλουτζνθσ και φυτικϊν ινϊν. Μορφι: διάλυμα 

15 

19 
τοιχεικι διατροφι για παιδιατρικοφσ αςκενείσ και βρζφθ (ςφνδρομα δυςαπορρόφθςθσ, 

ςυρίγγια, ςφδρομο βραχζοσ εντζρου) 
15 



 

 

20 
Διατροφικά πλιρεσ ιςοκερμιδικό προϊόν ςε υγρι μορφι για ςίτιςθ παιδιϊν 7-12 ετϊν, με 
υψθλά επίπεδα πρωτεΐνθσ οροφ γάλακτοσ και βιταμίνθσ D και καρατενοειδϊν, ελεφκερο 

γλουτζνθσ και λακτόηθσ. Μορφι: διάλυμα 500ml 
25 

21 
Εξειδικευμζνο υποπρωτεϊνικό ςκεφαςμα χαμθλισ ωςμωτικότθτασ ςε υγρι μορφι χωρίσ 

υδατάνκρακεσ  και λίπθ 
50 

22 
Φυτικό ςκεφαςμα ςε ςκόνθ για αντιμετϊπιςθ διάρροιασ με νιφάδεσ μπανάνασ - πθκτίνθ  

και προβιοτικα 
50 

23 

Διάλυμα ανοςοδιατροφισ για πλιρθ εντερικι ςίτιςθ, υπερπρωτεϊνικό (>6,5gr/100ml) και 
υπερκερμιδικό (>1,10 kcal/mL) και ηυμϊςιμεσ φυτικζσ ίνεσ- πρεβιοτικι δράςθ. Με 
εμπλουτιςμζνο προφίλ πρωτεϊνϊν με ηωικι και φυτικι πρωτεΐνθ (50% καηεινικά άλατα, 
25% πρωτεΐνθ οροφ γάλακτοσ εμπλουτιςμζνθ με GMP, 25% φυτικι πρωτεΐνθ) και 
εμπλουτιςμζνο προφίλ υδατανκράκων (με τφπου IV ανκεκτικι μαλτροδεξτρίνθ) που 
ςυμβάλει ςτον γλυκαιμικό ζλεγχο. Ελεφκερο φρουκτόηθσ και ςακχαρόηθσ. Εμπλουτιςμζνο 
με ανοςοδιεγερτικά ςτοιχεία: αργινίνθ (<0,40gr/100ml) και νουκλεοτίδια 
(AMP, GMP, UMP). Οςμοτικότθτα >350mOsm. υςκευαςία: 500ml 
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Τα προςφερόμενα είδη θα πληροφν τισ προδιαγραφζσ τησ Ε.Ε. και θα 
προςκομιςτοφν όλα τα απαραίτητα πιςτοποιητικά αςφαλοφσ κυκλοφορίασ. 


