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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

4η Υ. Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

 Υποδιεύθυνση  Οικονομικού            Σέρρες    23-06-2022 
 Tμήμα:     Προμηθειών        Αρ. Πρωτ.: 10123 

Ταχ. Δ/νση: 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών - 
Δράμας 

Ταχ. Κώδικας: 621 00 
Πληροφορίες: Χαραμής Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 23210-94291 
Site: www. hospser.gr 
E-mail: charamis@hospser.gr 

                        Προς:   κάθε ενδιαφερόμενο   

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.01.2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
για την παροχή υπηρεσίας:  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»  

για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών   
 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 

  Είδος Διαγωνιστικής διαδικασίας Απευθείας Ανάθεση (αρθ. 118  ν.4412 /2016) 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» 

Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

ΑΑ.01.2022 

  Κωδικός CPV 55521200-0 

Χρηματοδότηση Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Σερρών (ΚΑΕ:  0419) 

Προϋπολογιστική Δαπάνη έως του ποσού των 7.000,00 € με ΦΠΑ 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ ). 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

  Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Τμήμα Προμηθειών 

  Τόπος κατάθεσης των προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά σφραγισμένες στη 
Γραμματεία του Γ.Ν. Σερρών, στη διεύθυνση: 
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2ο χ.λ.μ. Ε.Ο Σερρών-Δράμας. 
Τ.Κ 62100, Τμήμα Προμηθειών. 

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

  προσφορών 
 11-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

  Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών  12-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Κρατήσεις Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. 

mailto:tsamourtzis@hospser.gr
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Δημοσίευση 

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και 

• ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σερρών: www.hospser.gr 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών  

προκειμέμου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας:  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»  την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως:: 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 118 «Απευθείας 
Ανάθεση», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- του ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 

- του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄134/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες Διατάξεις», 

- της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 86902/19 (Φ.Ε.Κ. 6/10.01.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, περί 
διορισμού του Διοικητή του Γενικού  Νοσοκομείου Σερρών, 

- το Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 6ης/23-02-2022 (Θέμα έκτακτο 1ο) Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με θέμα «Υποβολή του Πίνακα προγραμματισμού 
Προμηθειών για το διαχειριστικό έτος του 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» και σύμφωνα με το οποίο 
αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118  ν. 4412 /2016), για την παροχή 
υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» , CPV 55521200-0.  

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9661/15-06-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ψ41469071-ΟΚΤ), η οποία 
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό πράξης 555/2022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας και σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0419.01. 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

http://www.hospser.gr/
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Καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών, σύμφωνα με τους 
κάτωθι όρους: 

 

1. Αντικείμενο σύμβασης και προϋπολογισμός 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ  ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ( CPV 55521200-0)» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών.  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) 55521200-0. 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης.  Προσφορές που υποβάλλονται για 
ορισμένες από τις υπηρεσίες της σύμβασης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.2 Εκτιμώμενη Αξία 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ με ΦΠΑ 24% και 5.645,16€ χωρίς ΦΠΑ 
(Φ.Π.Α.: 1.354,84€) 
1.3 Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.  
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον για τη 
συγκεκριμένη προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από Κεντρικό Φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Δ.Υ.Πε. κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, της λύσης της παρούσας σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο 
έναντι του Αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.   
1.4 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
1.5 Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, μέσω του 
Τακτικού του Προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419, με σχετική 
πίστωση του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 του προαναφερόμενου φορέα,  σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. Πρωτ.την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9661/15-06-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:6Ψ41469071-ΟΚΤ), η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό πράξης 555/2022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας και σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0419.01. 
1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
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Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), 
καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:  

ΠΡΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών 

(κατατίθεται στη Γραμματεία) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την υπ’ αρ. ΑΑ.01.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» 

                                              Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας:  12-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

 Επωνυμία: 

 Διεύθυνση: 

 Τηλ.: 

 Ε-mail: 

και να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και τις  11-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ.., στο Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν. 
Σερρών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier. 
Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Ν. 
Σερρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα. 
2.1. Τρόπος υποβολής προσφορών/Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε κεντρικό φάκελο που θα εμπεριέχει τρεις (3) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους Α, Β και Γ και πάνω στον καθένα θα αναγράφεται ο τίτλος της 
προσφοράς. Έτσι, ο Α υποφάκελος θα αναγράφει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο Β υποφάκελος 
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ο Γ υποφάκελος την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Ο κάθε υποφάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 
περιλαμβάνουν: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α  ́ 75 υπογεγραμμένη, με την οποία θα 
γνωστοποιείται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της και θα δηλώνεται ότι: 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και του Παραρτήματος Α’ , 
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
              Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  
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- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

• Εναλλακτικά, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

3. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε, ως απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών 
υποχρεώσεων, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, ως απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  
5. Στις  περιπτώσεις που ο οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο προσκομίζει, για  την  απόδειξη  της  
νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης, τα  κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους. 

Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά 
Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο (2)  αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη. 
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή Παράρτημα Α’ Τεχνικές απαιτήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου  της παρούσας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, 
στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι: πληροί τις προϋποθέσεις και συμμορφώνεται πλήρως με τις «Τεχνικές 
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις Αναδόχου» της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ 
της παρούσας πρόσκλησης, 
2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των γευμάτων σε ισχύ, 
3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του συμμετέχοντος φυσικού ή 
νομικού προσώπου σε ισχύ, 
4.  ISO 9001: 2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτού, σε πεδίο παροχής υπηρεσιών εστίασης και μεταφοράς γευμάτων 
από διαπιστευμένο φορέα, που να είναι σε ισχύ, 
5. ΙSO 22000: 2018 ή άλλο ισοδύναμο αυτού, σε πεδίο παροχής υπηρεσιών εστίασης και μεταφοράς γευμάτων 
από διαπιστευμένο φορέα, που να είναι σε ισχύ, 
6. Άδεια οδήγησης του οδηγού κατάλληλης για τον αντίστοιχο τύπο μεταφορικού μέσου σε ισχύ, 
7. Πιστοποιητικό υγείας του οδηγού σε ισχύ, 
8. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ΕΦΕΤ του οδηγού, σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Τροφίμων, 
9. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις που να αποδεικνύουν την διετή προϋπηρεσία  μεταφοράς 
έτοιμου φαγητού. 
 
Επισημαίνεται ότι στον φάκελο της τεχνικής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς. 
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Υποφάκελος Γ΄: Οικονομική Προσφορά 
Ο φάκελος Οικονομικής προσφοράς περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της 
παρούσας πρόσκλησης, σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ (€). 
Σε περίπτωση που η τελική τιμή για  υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη αυτού, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
2.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για ενενήντα (90) μέρες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Τόπος υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία διεξαγωγής 
διαγωνισμού 

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

Γραμματεία 
Γ.Ν. Σερρών 

11-07-2022 και ώρα 
10:00 π.μ. 

 12-07-2022 και ώρα 
10:00 π.μ. 

Γραφείο Προμηθειών 
Γ.Ν. Σερρών 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των συμμετεχουσών εταιρειών 
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Προμηθειών του Γ. Ν. Σερρών στις   12-07-
2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι 
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αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας 
σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται 
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.  
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση 
μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων. 

5. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (κατακύρωσης) καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η Σύμβαση 
περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση την απόφαση ανάθεσης, την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσφορά του αναδόχου. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του (εάν προβλέπεται στη σχετική σύμβαση) και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

6. Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Α.Α., η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως 
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.2 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο 
παρακολούθησης της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

7. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. 

8. Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

9. Εχεμύθεια, Εμπιστευτικότητα 
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Ο Ανάδοχος οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό 
περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους και να μη 
χρησιμοποιεί, με κανένα τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καθώς 
επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών. 

10. Κανόνες δημοσιότητας 
  Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται: 

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

• στη Διαδικτυακή Διεύθυνση του Γ.Ν. Σερρών (www.hospser.gr). 
 
Παροχή πληροφοριών 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στην Διεύθυνση του διαδικτύου 
(URL): http://www.hospser.gr  στην ενότητα Προμήθειες/Διαγωνισμοί καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών (Χαραμής Γεώργιος, τηλ. 2321351291, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
charamis@hospser.gr). 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospser.gr/
http://www.hospser.gr/
http://www.hospser.gr/
http://www.gnedessas.eu/
mailto:tsamourtzis@hospser.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Τεχνικές απαιτήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει όλες τις παρακάτω απαιτήσεις: 
1. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται από το Νοσοκομείο Σερρών προς την Ψυχιατρική Κλινική του 
Νοσοκομείου (παλιό Νοσοκομείο) και στη συνέχεια προς το ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας. 
2. Θα πραγματοποιείται  με  κατάλληλο  όχημα  όλα  τα  Σαββατοκύριακα, όλες τις επίσημες αργίες του δημοσίου καθώς και 
τις κατ’ έθιμο αργίες. 
3. Μία μεταφορά έτοιμου φαγητού για ≤50 ασθενείς. Η μεταφορά θα αφορά στο μεσημεριανό, βραδινό και 
πρωινό  γεύμα ( τρία γεύματα ) και θα γίνεται στις 10.00 πμ – 12.00. Οι ώρες δύναται να τροποποιηθούν από το 
Τμήμα Διατροφής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κατά  ±60’ και θα ακολουθεί αντίστοιχη ενημέρωση. 
4. Ο πάροχος θα καταγράφει σε ειδικό έντυπο-ημερολόγιο την ώρα αναχώρησης του οχήματος από το 
Νοσοκομείο, καθώς και την ώρας άφιξης του σε κάθε ίδρυμα. 
5. Ο πάροχος θα παραλαμβάνει από το μαγειρείο του Νοσοκομείου και θα τοποθετεί τα έτοιμα γεύματα σε 
δικούς του - κατάλληλους για τρόφιμα (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) – περιέκτες ερμητικά κλειστούς 
με καπάκια (gastronom και ειδικά λοιπά σκεύη μεταφοράς). 
6. Τα οχήματα μεταφοράς και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. Επίσης, 
θα συντηρούνται ή θα αντικαθίστανται, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα εσωτερικά τοιχώματα του 
οχήματος και των περιεκτών θα πρέπει να είναι ανθεκτικά για τα μεταφερόμενα φορτία και λεία, ώστε να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, προκειμένου να μην επιμολύνουν τα τρόφιμα. Κατά τη 
συσκευασία και μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή κανόνες υγιεινής για να προστατεύονται τα 
τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση. Το όχημα μεταφοράς και οι 
περιέκτες θα χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη μεταφορά τροφίμων. 
7. Κατά τη μεταφορά θα εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, προκειμένου να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα αλλά και να μην υποβαθμίζονται από 
εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον) ή από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό. Ο πάροχος 
θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή ή επιμόλυνση στα τρόφιμα. Δε θα παραλαμβάνονται 
τρόφιμα, τα οποία δεν τηρούν τις απαραίτητες συνθήκες μεταφοράς. 
8. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας που βεβαιώνει την καταλληλότητα μεταφοράς 
τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την αρμόδια δημόσια αρχή. 
9. Σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. ατύχημα, βλάβη) καθιστούν υποχρεωτική την αλλαγή του 
οχήματος, τότε δύναται να αντικατασταθεί με άλλο το οποίο θα πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Επίσης, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγκαίρως το Νοσοκομείο για αυτή την αλλαγή και να 
προσκομίσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις. 
10. Ο πάροχος θα έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του 
συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου και θα φέρει την απόλυτη ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των 
γευμάτων. 
11. Ο πάροχος θα διαθέτει ISO 9001: 2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτών, σε πεδίο παροχής υπηρεσιών εστίασης 
και μεταφοράς γευμάτων από διαπιστευμένο φορέα, που να είναι σε ισχύ. 
12. Ο πάροχος θα διαθέτει ΙSO 22000: 2018 ή άλλο ισοδύναμο αυτών, σε πεδίο παροχής υπηρεσιών εστίασης 
και μεταφοράς γευμάτων από διαπιστευμένο φορέα, που να είναι σε ισχύ. 
13. Απαιτείται ο οδηγός του οχήματος να έχει άδεια οδήγησης κατάλληλης για τον αντίστοιχο τύπο 
μεταφορικού μέσου, πιστοποιητικό υγείας και βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ΕΦΕΤ σχετικά με την 
Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. 
14. Ο πάροχος θα διαθέτει τουλάχιστον 2 έτων προϋπηρεσία μεταφοράς έτοιμου φαγητού σε δημόσιους 
φορείς (προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης) είτε σε ιδιωτικούς φορείς (προσκόμιση συμβάσεων 
θεωρημένων από την εφορία). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της υπ’ αριθμ. ΑΑ.01.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής:  

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» 

 

Επωνυμία Προσφέροντος: 

Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας: 

Τηλέφωνα/ e-mail: 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

Αφού έλαβα γνώση των ορών της υπ’ αριθμ. ΑΑ.01.2022 Πρόσκλησης για την παροχή: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως, χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την 

παρακάτω προσφορά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

 

α/α Περιγραφή υπηρεσίας 
Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας 
με ΦΠΑ 24% 

1. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ σύμφωνα 

με τους όρους της υπ.αρ. ΑΑ.01/2022 πρόσκλησης 
…€ …€ 

 

• Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά 

βάσει της τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. 

• Οι τιμές της παρούσας προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

• Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει για ενενήντα (90) μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

                Ημερομηνία  

      Υπογραφή- Σφραγίδα 
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