
 
 

              

         ΖΑΚΥΝΘΟΣ   27-7-216  

                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ :          4517 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ     προς :   Επιμελητήρια  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     Εμπορικό Σύλλογο Ν. Ζακύνθου  
           « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »                  

ΤΜΗΜΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

                   Γρ.  Προμηθειών  

ΠΛΗΡ.        : Ευστρ. Θεοδωρίτση  

ΤΗΛ           : 2695 3  60606      

FAX           :  2695 0 22245 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :   Γνωστοποίηση Διενέργειας επαναληπτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

 

 

 Σας αποστέλλουμε περίληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με Αρίθμ.  3/ 2015 του επαναληπτικού 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους 

 που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας  

Και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. 

 

Πληροφορίες, στο Γρ. Προμηθειών, κα Θεοδωρίτση, τηλ. 26953-60606. 

 

 

 

 

 

      

                           

             

                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ    ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

          

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 



 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                                               ΖΑΚΥΝΘΟΣ     27-7-2016 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                     ΑΡ ΠΡΩΤ.          4516 

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00  

 

Πληροφορίες   : ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  

ΤΗΛ.               : 26953-60606 

FAX                : 26950-22245 

 E-mail  : grafprom@1547.syzefxis.gov.gr 

  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Του Επαναληπτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρίθμ.  3/2015 

για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (KAE 1511),  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. 

 

 

 

Το Γ. Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη : 
- Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, του  ΠΔ. 60/2007 και του Ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του  Ν. 

4403 (ΦΕΚ125 / α΄ / 7-7-2016) ,  καθώς και  

-Την  υπ’ αρίθμ. 5804/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014)ΚΥΑ περί «έγκρισης του ΠΠΥΥ 2014» 

-Την  υπ’ αρίθμ.  254/6-2-2015 (με ΑΔΑ: ΩΞΦ0469ΗΔΜ-ΥΨΥ), απόφαση του Διοικητή  του Διοικητή   της 6ης ΥΠΕ 

σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για την διενέργεια των διαγωνισμών που 

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο ΠΠΥΥ έτους 2014 - Πιστώσεις 2015 

-Την υπ’ αρίθμ. 10/23-4-2015 απόφαση του ΔΣ  του Νοσοκομείου (θέμα 4ον   με  ΑΔΑ: 6ΥΙΡ4690ΒΞ-Γ5Ε), σχετικά με 

την έγκριση  διενέργειας του διαγωνισμού   

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33494/30-10-2015 έγγραφο του Διοικητή της 6ης Υ.Πε «σχετικά με προμήθειες αγαθών & 

υπηρεσιών και λήξη θητείας ΔΣ Νοσοκομείων», λόγω λήξης της θητείας του ΔΣ του Νοσοκομείου μας από 24-7-2015 

- την υπ’ αρίθμ. 2664/9-5-2016, με ΑΔΑ: 67ΞΓ4690ΒΞ-ΧΕΙ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, έγκρισης του 

πρακτικού της επιτροπής  της Β΄ φάσης (αξιολόγηση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς ) του προηγούμενου  

διαγωνισμού,  με το οποίο είχε κριθεί άγονος ο 1ος διαγωνισμός  και προτείνεται η επανάληψή του  

---Την έκθεση ανάληψης  δαπάνης: 0/717,ΑΔΑ: 7ΑΞΠ4690ΒΞ-ΙΑΑ, Ποσού: 1.000,00 € (για το έτος 2016) 

 

                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους 

 Προϋπολ. δαπάνης ανά κατηγορία τροφίμων ως εξής : Αρτοποιείου  6.966,35 €, Γαλακτοπωλείου 

18.254,33 €, Κατεψυγμένα λαχανικά 217,72 €, Κατεψυγμένα ψάρια 2.612,52 €, Κρεοπωλείου 39.000,82 €, 

Οπωροπωλείου 14.475,30 €, Παντοπωλείου 30.524,76 €. Συνολικής προϋπολ. δαπάνης 112.051,80 € 

συμπερ. ΦΠΑ 13%  

Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, που θα δοθεί ως: 

Α... το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των 

τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται 

mailto:grafprom@1547.syzefxis.gov.gr


σε αυτό  στις κατηγορίες: αρτοποιείου,γαλακτοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια, 

κρεοπωλείου, οπωροπωλείου.  

Β... την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης στα είδη παντοπωλείου. Η προσφερόμενη τιμή που θα 

δοθεί για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει  την   ανώτατη  τιμή  που θα περιλαμβάνεται στο 

παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.         

 

Γίνονται δεκτές  προσφορές που θα υποβληθούν :  

-για το σύνολο των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών  ανά κατηγορία: αρτοποιείου, γαλακτοπωλείου, 

κατεψυγμένα λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου.  

-για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών της κατηγορίας ειδών  παντοπωλείου 

   

 Η εγγύηση συμμετοχής ανά κατηγορία είναι 2% επί της αναγραφόμενης προϋπολογισθείσας 

δαπάνης χωρίς  ΦΠΑ  

 Χρόνος ισχύος προσφορών για  (240)  ημέρες από την επόμενη του ηλεκτρονικού ανοίγματος των 

προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά)  

από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει  την Τρίτη 20-9-2016 και ώρα  11.00 π.μ. 

 Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους :  

Από  Τρίτη 6-9-2016  και ώρα 8:00 π.μ.  με καταληκτική ημερομηνία  την   Τετάρτη 14-9-2016  και ώρα 

15:00 μ.μ  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 Τόπος κατάθεσης των προσφορών: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι 

Προμηθευτές, συμμετέχοντες) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 Ημερ. αποστολής της  παρούσας περίληψης  στο ΦΕΚ,  τεύχος ΔΔΣ την Τετάρτη 27-7-2016  για  

δημοσίευσή  την  29η -7-2016.  

 Ανάρτηση της σχετικής διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ: από 29-7-2016 

Πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών (κα Θεοδωρίτση,  τηλ. 2695 3 60606, εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

 

                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ   
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