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ΡΕΙΛΘΨΘ  ΤΘΣ ΥΡ Α ΝΟ   15/2020  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ   

 

   Σο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ>>, φςτερα από  

 

1.  Σθν   υπ αρ 32/14-2-2020 ΘΕΜΑ  EHΔ 3  < ΑΔΑ ΩΘΥΩ46907Ι-ΗΑΤ  απόφαςθ του ΔΣ < Ζγκριςθ προγράμματοσ προμθκειϊν ,ζργων και 

υπθρεςιϊν ΡΡΔΕ ζτουσ 2020 με  τθν  οποία  εγκρίκθκε   ο  καταρτιςκείσ   ςε   πίνακασ προγραμματιςμοφ των ετθςίων αναγκϊν του Γ.Ν. 
Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α    ςτον   οποίο περιλαμβάνονται –μεταξφ   άλλων  οι κωδικοί   CPV  15800000-6 Ρρομικεια ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΟΦΘΣ    απο το ΡΡΔΕ ζτουσ  2020  προυπολογθςκθςα δαπάνθ 140000€   ενςωματωμζνο το ΦΠΑ  

2. Σθν υπ’ αρ. 118/30-6-2020 ΘΕΜΑ 3 . 
ον

 ) με  ΑΔΑΨΡΒΓ46907Ι-ΦΩΨ .απόφαςθ του Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ, ( για τθν 

ζγκριςθ τθσ  διενζργειασ Δθμόςιου  Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ  για τθν προμικεια ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΟΦΘΣ) . 

3. Σθν υπ αρ   -Σθν υπ αρ  212/1-7-2020 ΑΠΟΦΑΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ       ΜΕ ΑΔΑ…ΨΒΘΚ46907Ι-ΔΟ2 και ΑΔΑΜ…20REQ006953230   

Ρροκθρφςςει 

  Δθμόςιο Θλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  για τθν προμικεια ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ 

Αναλυτικά τα, δικαιολογθτικά όπωσ και κάκε άλλθ πλθροφορία αναφζρονται  ςτθ Δ/ξθ   15/2020  

 
 Ανακζτουςα  Αρχι:  Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <Ελζνθ Θ. Δθμιτριου>   Σ.Κ  53100  Σθλ: 23853/50266 ), κωδικόσ NUTS:  EL533  

Φαξ  23850/22175 ,URL  www. promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ. 
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Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ (Σθλ.  23853/50266 )  Φαξ  23850/45787   Θλεκτρονικό ταχυδρομείο  email< 

sprom@nosflorinas.gr> 

Τρόποσ   λιψθσ  τεχνικϊν  προδιαγραφϊν, ςυμπλθρωματικϊν  εγγράφων  και  διακιρυξθσ:  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθσ 15/2020    διακιρυξθσ  από τθν  δικτυακι πλατφόρμα του Ε..Θ.ΔΘ..  

http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ οποίασ κα διενεργθκεί ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, από τθν δικτυακι πλατφόρμα του 

ΚΘΜΔΘ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Διευκρινίςεισ και λοιπζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν διακιρυξθ κα παρζχονται μζςω 

του ςυςτιματοσ του Ε..Θ.ΔΘ.  

Τφποσ Ανακζτουςασ αρχισ και δραςτθριότθτα: Νοςοκομείο που ανικει ςτθν 3 
θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (ΤΠΕ)Δυτικισ Μακεδονίασ   

με κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν Τγεία. 

Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV:15800000-6 . 

Τόποσ Εκτζλεςθσ/Ραράδοςθσ: Γενικό Νοςοκομείο», Φλϊρινασ <Ελζνθ Θ. Δθμιτριου>  και των εποπτευομζνων φορζων αυτοφ    NUTS   

EL 533. 

Είδοσ ςφμβαςθσ: Αγακά. 

Αντικείμενο  Σφμβαςθσ:  Προμικεια  ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ του  Γενικοφ  Νοςοκομείου  ΦΛΩΡΙΝΑ  

Φφςθ και ποςότθτα ι αξία των ηθτοφμενων προϊόντων: φμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που  αναφζρονται  ςτθ 

15/2020   διακιρυξθ  με   τθν  προχπολογιηόμενθ  δαπάνθ  τουσ,  όπωσ  αυτι  περιγράφεται  

            Ρροχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ:  140000 €   ενςωματωμζνο το ΦΡΑ 13% &24% 

     Εναλλακτικζσ προςφορζσ: τον διαγωνιςμό  δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

            Συνολικι διάρκεια ςφμβαςθσ – δικαιϊματα παράταςθσ:  Ζνα ζτοσ   με δικαίωμα παράταςθσ  Ενενιντα  (90) θμζρεσ για τα   υπόλοιπα 

των ποςοτιτων ςε περίπτωςθ μθ εξαντλιςεωσ  Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν  15/2020   διακιρυξθ 

          Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 2.2 και 

των  Όρων τθσ διακιρυξθσ. 

   Είδοσ Διαδικαςίασ Ανάκεςθσ: Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ   Κάτω  των Ορίων. 

                Διεφκυνςθ αποςτολισ προςφορϊν/Τρόποσ υποβολισ των προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ  πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ..  Γίνονται  δεκτζσ προςφορζσ για 

ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ ςτο ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν. 

   -Κριτιριο κατακφρωςθσ   Θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά   βάςει τθσ 

προςφερόμενθσ τιμισ  ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ 

 

1.   ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ –ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 

i. ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ 93233 

ii. ΕΙΔΘ  ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ  93543 

iii. ΕΙΔΘ  ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ   93546 

iv. ΕΙΔΘ ΗΤΜΑΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ  93544 

v. ΕΙΔΘ  ΠΟΣΩΝ (ΧΤΜΟΙ) ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ 93547 

 

2. ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ  ΡΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΡΤΩΣΘΣ  ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ 

i. ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ  ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ  93656 

ii. ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ – ΠΟΤΛΕΡΙΚΩΝ  ΝΩΠΑ  – ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ 93659  

iii. ΕΙΔΘ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΝΩΠΑ  ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ  93662 

iv. ΕΙΔΘ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΝΩΠΑ  – ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ    93668 

v. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ  ΑΙΘΜΟΣ  93669  
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 Hμερομθνία  ζναρξθσ  κατάκεςθσ προςφορϊν  9/7/2020 και ϊρα  11  π.μ.  θμζρα ΠΕΜΠΣΘ .   

 Καταλθκτικι   θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν ςτο Ε..Θ.ΔΘ..: Σθν   31/8/2020    ϊρα 14:00 π.μ ΘΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ   

 Ελάχιςτθ  απαιτοφμενθ  χρονικι  διάρκεια  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ:  Θ  προςφορά πρζπει να ιςχφει για 210   θμζρεσ από τθν 

επόμενθ θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Προι   για   τθν   αποςφράγιςθ   των   προςφορϊν:   Θ   αποςφράγιςθ   του  (υπό)φακζλου  «Δικαιολογθτικά  υμμετοχισ-Σεχνικι 

Προςφορά    γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν   τθν 4/9/2020 

θμζρα ΡΑΑΣΚΕΥΘ  και ϊρα 11:00 π.μ. και διενεργείται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr 

του  Ε..Θ.ΔΘ.. Εν ςυνεχεία, αποςφραγίηονται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του νοςοκομείου (Γραφείο Διαγωνιςμϊν) οι φάκελοι που 

υποβάλλονται εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν και περιζχουν ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι. Θ Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» γίνεται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. Θ Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ»,  γίνεται  κατά  τθν  θμερομθνία  και  ϊρα  που  κα  ορίςει  θ  ανακζτουςα  αρχι.  Με  τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω 

φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί  ωσ 

εμπιςτευτικζσ.  Οι προςφζροντεσ δφνανται να παρευρίςκονται   κατά   το  άνοιγμα   των   εγγράφων  ςτοιχείων   των  προςφορϊν  

εκπροςωποφμενοι   από εκπρόςωπό τουσ ο οποίοσ κα πρζπει να κατζχει ςχετικι προσ αυτό εξουςιοδότθςθ 

   Γλϊςςα που κα ςυνταχκοφν οι προςφορζσ: Οι προςφορζσ, τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ, οι τεχνικζσ και  οικονοµικζσ  

προςφορζσ και  εν  γζνει  όλα  τα  υποβαλλόµενα  ςτο  διαγωνιςµό δικαιολογθτικά,  εκτόσ  των προςπζκτουσ αλλοδαπϊν 

καταςκευαςτικϊν οίκων των προςφερόµενων ειδϊν που αυτά και µόνο αυτά δφναται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κα είναι 

ςυνταγµζνα επί ποινι αποκλειςµοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ µετάφραςθ.  

 Τρόποσ  Χρθματοδότθςθσ:  Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑ <ΕΛΕΝΘ 
Θ. ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ>  Θ δαπάνθ για τθν εν λόγο ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 1511  ςχετικι πίςτωςθ  του προχπολογιςμοφ του Φορζα 

 Φορζασ  αρμόδιοσ  για  τισ  διαδικαςίεσ  προςφυγισ:   Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν. 

Θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν (ΣΔΣ) 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ προχπολογιςκείςασ 
αξίασ του είδουσ για το οποίο υποβάλλεται προςφορά χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: φμφωνα με τα αναφερομενα  τθσ  15/2020  τθσ διακιρυξθσ. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων 
ςυμβάςεων,  ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ  ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο 
ΦΠΑ. 

   Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) 

http://www.eprocurement.gov.gr  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ.. :  

://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικοφσ   Αρικμοφσ  93233-93543-93544-93546-93547-93656-93659-93662-93668-93669  

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα τθσ παροφςασ 

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με  το άρκρο 66 του Ν. 

4412/2016 :  

 μία θμεριςια τοπικι  εφθμερίδα   

 μία θμεριςια εφθμερίδα   ΑΘΘΝΩΝ    

 μια εβδομαδιαία  τοπικι εφθμερίδα 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ)  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 

3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ  (URL) : 

http://florinahospital.gr  
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Επίςθσ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα αποςταλεί ςτουσ  παρακάτω φορείσ για ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεϊν τουσ: 

1. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ keeuhcci@uhc.gr 

 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  info@acci.gr 

 

3. ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ  iccgr@otenet.gr 

 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  evep@pcci.gr 

 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  root@ebeth.gr 

 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ eveflo@otenet.gr 

 

 

        Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΓΝΦ  
 
        ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ  
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