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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                 Ίλιον 08/02/2022 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                      Αρ. Πρωτ.: 942 
Πληροφορίες: Νικηφόρος Γιώργος                                        
Τηλ. 213 2015353, FAX: 213 2015348 
ekaprom1@eka-hosp.gr                                          AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

                                                                                &  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ 

 

       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

  

                        «Παροχής γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων και προσωπικού (catering)» 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης: 140.000,00€  (εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  
 

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να 

υποβάλλουν προσφορά, με τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

για το έργο Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων και προσωπικού 

(catering). 

 

                                         Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Φορέας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 

Τίτλος Διαγωνισμού Υπηρεσίες «Παροχής γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων και 

προσωπικού (catering)» 

Είδος Σύμβασης  Σύμβαση παροχής υπηρεσιών  

Είδος Διαδικασίας Δημόσιος ηλεκτρονικός κάτω των ορίων διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής  

Χρηματοδότηση-

Προϋπολογισμός 
Συνολικός προϋπολογισμός: εκατόν δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια 
τρία  ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (112.903,23€) άνευ ΦΠΑ 

Χρόνος Υλοποίησης 

– Διάρκεια Έργου 

Η διάρκεια των υπηρεσιών ορίζεται σε έξι μήνες (6) , με 

δικαίωμα προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες 

mailto:ekaprom1@eka-hosp.gr
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Καταληκτική 

Ημερομηνία και Ώρα 

Υποβολής 

Προσφορών 

 

 Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00 μμ 

Τόπος Κατάθεσης 

Προσφορών 

Ηλεκτρονική κατάθεση στην διεύθυνση: 

 www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Ημερομηνία και Ώρα 

Αποσφράγισης 

Προσφορών 

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00 μμ 

Εγγύηση 

συμμετοχής 

Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά  

(2.258,06€) άνευ ΦΠΑ όπως σχέδιο Διακήρυξης 

Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης 

σύμβασης 

 Ποσοστό 4% (σε ευρώ) επί της αξίας του συμβατικού τιμήματος 

όπως σχέδιο Διακήρυξης 

    

1. Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφορών έχουν:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία 

απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια. 

β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των 

παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις 

προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ 

των ως άνω λόγων αποκλεισμού. 

γ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις (ενώσεις)   

φυσικών ή /και νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός  

Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την    

κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που 

είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την 

απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

 

2. Το αντικείμενο των  υπηρεσιών.  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υπηρεσία παροχής γευμάτων σίτισης νοσηλευομένων 

και προσωπικού (catering) 

 

3. Διάρκεια Σύμβασης :  

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες (6) μήνες με 

δικαίωμα προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες, και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

4. Καταληκτική Ημερομηνία  Υποβολής Προσφορών:  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 

2022  και ώρα 13.00 π.μ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία 

υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές για το σύνολο ή μέρος της 

προκηρυσσόμενης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   ΠΟΥ   ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΤΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:    
 

5α.- Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται 

από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της 

σύμβασης, δηλαδή,  δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά  (2.258,06€) άνευ 

ΦΠΑ, όπως το σχέδιο της Διακήρυξης. 

 

5β.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Επιπλέον, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 



ΑΔΑ: Ω25ΘΟΡΡ1-Φ1Ρ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                  
                                                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    
                                                                                                             ημ/νια 08-02-2022 

 
 

Σελίδα 4 από 4 
 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι 

Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. καθώς και στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gr (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 155176). Η Προκήρυξη και η 

Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.kat-hosp.gr.  

 

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

που είναι και ημερομηνία αποσφράγισης. 

  

  
Ίλιον,   08-02-2022 

   

  
                             
Ακριβές  Αντίγραφο                                                      Ο Αναπληρωτής Διοικητής                                     
  
 
                                                                                            Νίκος Ψαρρός                                                     
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