
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο  Προμηθειών  ΔΡΑΜΑ  09.04.2021  

Πληροφορίες: Μπέλα Αναστασία                                                                Αρ.Πρωτ.: 6160

ΤΗΛ.: 2521350228              

FAX : 2521025997                                                                                    

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

 

ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ETHΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη: 

α) τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

β) την 121/2021  απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) που να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, να καταθέσει την

προσφορά του, που αφορά  στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν  να υποβάλουν  την Οικονομική τους προσφορά από 09.04.2021 έως και 14.04.2021 14:00μμ. 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Διαγωνιστική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική

άποψη, βάσει τιμής. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για  τριακόσιες εξήντα  (360)

ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται: 

 Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με

την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη κας 

Μπέλας Αναστασίας, ΤΗΛ.:2521350228, FAX:2521025997                                                          

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 14.04.2021 και ώρα 14:00μ.μ

ΑΔΑ: 6ΑΦ54690ΒΡ-ΞΚΦ



    Περιγραφή Προμήθειας

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ

Α/Α CPV ΚΑΕ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ

(€)

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  

ΦΠΑ (€)

1 15811200-8 1511 ΨΩΜΑΚΙ  ΜΑΥΡΟ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

60γρ.

τεμάχιο 18.000 0,13 13% 0,017 0,1469 2.340,00 2.644,20

2 15811200-8 1511 ΨΩΜΑΚΙ  ΛΕΥΚΟ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

60γρ.

τεμάχιο 100.000 0,12 13% 0,016 0,1356 12.000,00 13.560,00

3 15811200-8 1511 ΑΡΤΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

90γρ.

τεμάχιο 25.000 0,14 13% 0,018 0,1582 3.500,00 3.955,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 143.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17.840,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 20.159,20

ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (άρτος τύπου 70%, σε ψωμάκια ατομικά):

 1.Τα αρτίδια τελικού βάρους 60γρ. και 90γρ. το καθένα, θα παρασκευάζονται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό (απαραίτητα πόσιμο), ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό

του προστιθέμενου άλατος δεν πρέπει  να είναι  ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και  να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος),  χωρίς προσθετικές ύλες,  συσκευασμένα σε

αεροστεγείς ατομικές κλεισμένες συσκευασίες. 

2. Αρτίδια ολικής άλεσης, τελικού βάρους 60γρ. το καθένα, με 70% αλεύρι ολικής άλεσης και 30%αλεύρι άσπρο τύπου 70%, νερό, μαγιά (έως 2% επί του αλεύρου), αλάτι (έως 1% επί του

αλεύρου).
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Τιμή προσφοράς: 

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκει-

ται  το είδος.  Η τιμή της προσφοράς σας  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  την  Τιμή Παρατηρητηρίου

(όπου υπάρχει).  Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απα-

ράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20.159,20€ με Φ. Π. Α., επί του συνόλου των ειδών. Τιμές

άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται. Επιτρέπονται και τμηματικές προσφορές.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα

του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής

Ενημερότητας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινή αποκλεισμού):

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία

2. Φορολογική  και Ασφαλιστική Ενημερότητα

3. Άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος, που διαθέτει η εταιρεία. 

Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να δηλώσουν (επί ποινή αποκλεισμού) ότι: 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για  τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές

ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή

πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

2. Η επιτροπή παραλαβής των νοσοκομείων μπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν

τον προμηθευτή.

3. Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των αρτοσκευασμάτων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα

οχήματα του προμηθευτή, μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, που διαθέτουν

κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη

μεταφορά των προϊόντων αυτών. 
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Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως

την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό

τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις

ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.

2.  Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους

όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

                             

 

                                                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
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