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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων  για την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ. 15264/03.12.2021(ΑΔΑ: 969646907Λ-
ΧΙΛ& ΑΔΑΜ: 21PROC009674113), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) 
διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - CPV 55320000-9» για τις ανάγκες του νοσοκομείου, 
συνολικού προϋπολογισμού 432.000,00 € (τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 1511, του Προϋπολογισμού του νοσοκομείου, για ένα (1) έτος ,με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(Αρ.Συστηματος 
ΕΣΗΔΗΣ 143953).

Σχετικά με την ως άνω διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ό,τι :
Α.Η αναφορά στα δρομολόγια Στο άρθρο 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών της Διακήρυξης 
αναφέρθηκε εκ παραδρομής στην παρούσα διακήρυξη . Το συνολικό τίμημα για την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών 432.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. οποιοδήποτε άλλη αναφορά ποσού υπάρχει στη 
διακήρυξη να μη ληφθεί υπόψιν.

Β. Η  συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς θα  είναι κατά μέγιστο ποσό των  432.000,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α  για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα προκύπτει από το άθροισμα των συνόλων των ΤΙΜΩΝ 
Α, Β και Γ του Παραρτήματος III και «Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της 
οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

Γ. Στην περίπτωση που κάποιο από τα προσφερόμενα τυποποιημένα προϊόντα (ήτοι , τυποποιημένα 
προϊόντα που δεν επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασία, έχουν λάβει την τελική τους μορφή και παρέχονται 
αυτούσια πχ. αναψυκτικά) ο οικονομικός φορέας τα προμηθεύεται από έμπορο και όχι απευθείας από τον 
παραγωγό – κατασκευαστή αυτών, είναι αποδεκτό να δηλώνεται η μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης 
του προμηθευτή – εμπόρου και όχι του κατασκευαστή.

Δ. Ως χορηγητές των πρώτων υλών νοούνται οι συνεργαζόμενοι με τον οικονομικό φορέα προμηθευτές των 
πρώτων υλών, είτε είναι παραγωγοί είτε έμποροι αυτών και η απαίτηση της εφαρμογής συστήματος 
ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP αναφέρεται στους εκάστοτε χώρους που 
διαθέτει ο κάθε χορηγητής πρώτης ύλης ανάλογα με την ιδιότητά του ως παραγωγού ή εμπόρου αυτής.

Ε. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς επίσης και Πλήρης τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) 
τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. συντάσσεται και υποβάλλεται 
ψηφιακά το υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης, όπως αυτό περιγράφεται και καθορίζεται στην σελίδα 
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103 και σελίδα 104 της Διακήρυξης σε συνδυασμό με την τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών του οικονομικού φορέα. 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                                                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ                                                                                                        
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