ΛΕΡΟΣ: 7/4/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3907/7-4-20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Καρπαθίου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
Fax : 22470-23141
Ε-mail: promithies2@leros-hospital.gr

CPV: 15000000-8
ΑΔΑ: 6ΞΔΘ46904Ρ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -31-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ’ αριθ. 193/12-3-2020 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:601246904Ρ-3ΚΗ) με την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ’ αριθ. 423/12-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΑΔ646904Ρ-ΓΡ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης
μητρώου δεσμεύσεων
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την περίοδο
του Πάσχα.
Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΙΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1.

Α/Α

ΚΑΤΣΙΚΙ ΦΡΕΣΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

165

8,50 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

2.

ΣΥΚΩΤΙ ΚΑΤΣΙΚΙΟΥ ΦΡΕΣΚΟ

16

8,50 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα κατσίκια θα πρέπει να είναι φρέσκα, καλώς ανεπτυγμένα. Να μην έχουν σφαγιασθεί λόγω νόσου ή
ατυχήματος. Το βάρος τους να είναι 11 –13 κιλά έκαστο, χωρίς κεφάλια και χωρίς εντόσθια.
Ξεχωριστά, ζητείται το συκώτι από τα φρέσκα κατσίκια, καλώς ανεπτυγμένα που δεν έχουν σφαγιασθεί λόγω
νόσου ή ατυχήματος. Υπολογίζεται ότι τα 165 κιλά κατσίκια φρέσκα θα παρέχουν 16 κιλά συκώτι περίπου.
Πρέπει να είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το είδος υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 88, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να
φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού – Υγειονομικού ελέγχου.
Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΕ

1511.01

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ

1.538,50 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ

1.676,97 €

Κριτήριο κατακύρωσης

Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής εμπορείου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών

Μ. Δευτέρα 13/4/2020, ώρα 11:30΄

Ημερομηνία διαγωνισμού

Μ. Δευτέρα 13/4/2020, ώρα 12:30΄
Με e-mail, στο:
promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithieslog@leros-hospital.gr
ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο)
(λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το
πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Τρόπος υποβολής προσφορών

Δ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του
ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσοστό Έκπτωσης επί της Μ.Λ.Τ. Εμπορείου

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - επί ποινή απόρριψης- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του ότι η
προμήθεια αφορά την τήρηση των εθίμων του Πάσχα, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να παραδοθούν στις 16
Απριλίου 2020 (Μεγάλη Πέμπτη), σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι
ο χρόνος παράδοσης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση λιανική τιμή εμπορείου ή την
προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται.
Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:
2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
ΦΟΡΟΣ 4%
6 ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
3% πάνω στο ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
(Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο)

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών
προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

