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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 
ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 

Το Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου (εφεξής και χάριν συντομίας η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη δαπάνη με τίτλο «Υπηρεσία παροχής γευμάτων για την 
σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, διάρκειας  δύο (2) ετών και με CPV 
55320000-9, για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.». 

Η προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικό κωδικό CPV: 55320000-9 «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων» 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 141.946,90€, ΦΠΑ 13%: 18.453,10€). 

Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου παράδοσης των υλικών :EL422 

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 και στους όρους της Διακήρυξης. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 
101187. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών είναι η 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
27/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Προφορά που δεν θα αφορά το σύνολο της υπηρεσίας, αλλά επιμέρους είδη αυτής, θα απορρίπτεται ως μη 
αποδεκτή. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πρόσβαση στα έγγραφα: 

− Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου: www.naxoshospital.gr 

− Στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr με: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101187. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή αυτής. 
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Νάξος 2/11/2020 

Η Αν. Διοικήτρια 

 

 

 

Φραγκίσκου Καλλίτσα 
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