
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ». 

 

        Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, ζε εθαξκνγή ηεο ππ. αξηζκ. 

Θ1/Γ26/15-07-2021 απόθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηελεξγεί Γηεζλή Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό 

Γηαγσληζκό, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο θαη 

ησλ Γνκώλ Φπρηθήο Τγείαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο κε δπλαηόηεηα πξναίξεζεο ελόο (1) 

αθόκα έηνπο,  έλαληη ζπλνιηθήο δαπάλεο έσο ηνπ πνζνύ ησλ 570.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Απιθμ. Διακήπςξηρ: 27/21 Δπαλαιεπηηθή 

Κπιτήπιο κατακύπωσηρ: -Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%) ζηελ λόκηκα 

δηακνξθνύκελε θάζε θνξά ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή 

πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο Τπεξεζίαο Δκπνξίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο (Οκάδα Σξνθίκσλ Α)  

-Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε κνλαδηθό θξηηήξην ηελ ηηκή γηα ηα είδε ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

δηακνξθώλεηαη ειεύζεξα ζηελ αγνξά (Οκάδα Σξνθίκσλ Β). 

 Σελική ημεπομηνία κατάθεσηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 25/08/2021, εκέξα Σεηάξηε θαη 

ώξα 15:00 κ.κ. 

 Ημεπομηνία αποσυπάγισηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 31/08/2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

13:00 κ.κ.  

 Υπόνορ ισσύορ πποσυοπών: Γώδεθα (12) κήλεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

απνζθξάγηζεο. 

 Δικαίωμα ςμμετοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4,5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. 

         Εγγςήσειρ: Α) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηεο αμίαο (άλεπ ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε 

ζπλππνινγηδόκελσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Β) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε 

παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.   

        Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο δίδνληαη θαζεκεξηλά από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζην ηειέθσλν 25513-53423. Αξκόδηνο Τπάιιεινο: Γ. Υξηζηνδνύινπ 

      

                                                                    

                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                              ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ  

                                                                             

                                                                            Δ. ΡΟΤΦΟ 

 

                                   
4ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΣΗΛ.: 2551-3-53423 FAX : 2551-3-53409 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:Γ. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
29-07-2021 
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