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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η

1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ
Αγίου Θωμά 17, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Αρ.πρωτ: 14767/11 - 10 -2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
«Προμήθεια ειδών διατροφής για ένα (1) έτος κι ως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων»
Αριθμός Διακήρυξης : 92/2019 Αριθμός Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 80466
1. Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Τ.Κ.11527, Γουδή, Τηλ: 2132061850-2132060800),
κωδικός NUTS: 0030, URL: www.laiko.gr, email: prom@laiko.gr., Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Αικατερίνη
Ζαδέλη (τηλ. 2132061792).
2. Τρόπος
λήψης
τεχνικών
προδιαγραφών,
συμπληρωματικών
εγγράφων
και διακήρυξης: Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός
διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές
πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας με κύρια
δραστηριότητα του την Υγεία.
4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
CPV
15551300-8
15511000-3
15542300-2
15544000-3
15541000-2

15411110-6
15220000-6

15331170-9
03142500-3
5.
6.
7.
8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΓΑΛΑ
ΦΕΤΑ
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΥΡΙ
(ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
ΤΥΡΙ
ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΗΡΩΜΕΝΟ)
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ,
ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΚΡΕΑΤΑ
ΚΕΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΑΥΓΑ

Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», NUTS 0030
Είδος σύμβασης: Αγαθά.
Αντικείμενο Σύμβασης: «Προμήθεια ειδών διατροφής για ένα (1) έτος κι ως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων»
Φύση, ποσότητα και αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που
αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΥ

1.

89001030

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤ/ΝΟ
ΗΜΙΠΑΧΟ
ΑΓΕΛΑΔΟΣ 1 ΛΙΤ

ΤΜΧ του 1lt

50.000

48.672,57

55.000,00

2.

89001028

ΓΙΑΟΥΡΤΗ
ΗΜΙΠΑΧΗ 200
ΓΡ 2%

ΤΜΧ των 200
γρ.

60.000

17.699,11

20.000,00

3.

89001142

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΙΛΑ

1.100

5.309,73

6.000,00

4.

89001149

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΚΙΛΑ

500

2.654,87

3.000,00

5.

89001148

ΤΥΡΙ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

ΚΙΛΑ

3.500

18.584,07

21.000,00

6.

89001097

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ

ΤΜΧ των 5lt

1700

44.247,79 €

50.000,00 €

7.

89001226

ΨΑΡΙ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

3.300

15.044,25 €

17.000,00 €

8.

89001169

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ

ΚΙΛΑ

3.539,82

4.000,00

9.

89001173

ΑΡΑΚΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

ΚΙΛΑ

2.654,87

3.000,00

10.

89001199

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΚΙΛΑ

3.539,82

4.000,00

11.

89001193

ΣΠΑΝΑΚΙ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

2.654,87

3.000,00

12.

89001085

ΑΥΓΑ

ΤΜΧ

7.964,61 €

9.000,00 €

1.000

2.500

3.000

2.500

78.000

9. Προϋπολογισμός της προμήθειας: εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα
λεπτά (172.566,40 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% ήτοι, εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000,00
€).
10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι σε 12μήνες ο
οποίος μπορεί να παραταθεί μονομερώς από το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» έως δύο (2) μήνες,
προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της
Διακήρυξης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων.
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για τα είδη εκτός διατίμησης (είδη 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 και 12) και την υπολογιζόμενη τιμή
με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
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16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης, για τα είδη που εντάσσονται στο εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής (είδη 6
και 7) .
η
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 08 -11-2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 12 μήνες
από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
η
προσφορών, ήτοι την 14 /11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα
Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη
μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των
ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει
σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.
Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και
οικονοµικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόµενα στο διαγωνισµό δικαιολογητικά θα είναι συνταγµένα
επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.
Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 1511α.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της
προϋπολογισθείσας αξίας του είδους χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα
ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% άνευ του ΦΠΑ επί της
εκτιμώμενης αξίας των προσφερομένων ειδών.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων
συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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