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ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Του άρθρου 2, παρ. 13, εδάφιο V του Ν. 2286/2005 (ΦΕΚ 19/α/1-2-1995) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’
- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογ/κού ελέγχου δαπανών του Κράτους κα διατάξεις»
- Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/α΄/5-6-2003) σχετ. με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
- Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/α΄/2-3-2011), άρθρο 13 «Ρύθμιση για την διενέργεια διαγωνισμών »
- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) - «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3837/14-07-2016 έγγραφο της «Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών Και Προτύπων Για Την
Προμήθεια Τροφίμων», της Ε.Π.Υ.

Καθώς και
-Την υπ’ αρίθμ 11/7-12/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
-Τις ανάγκες τις Υπηρεσίας μας,
---Έκθεση ανάληψη δαπάνης: 0/1370, ΑΔΑ: ΩΗΠ44690ΒΞ-ΦΓ8, Ποσού: 500,00 € (για το έτος 2016)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
Ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511)
Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15811100-7)

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠ.
ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠ.
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ

6.164,92 €

6.966,36 €

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΑΡΥΝΕΙ

τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 6.966,36 € συμπ. ΦΠΑ 13 %
και όχι αργότερα του ενός (1) έτους από την υπογραφή των συμβάσεων με δικαίωμα του
Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά από παραγγελία μας
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα
ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου.
Στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Ζ. και σε χώρο που θα υποδειχθεί
ΔΙΑΦΟΡΑ (κιλό, τεμ.)
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………….. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως 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 ΟΣΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ για την κατηγορία ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ για το σύνολο των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Δευτέρα 19
Δεκεμβρίου 2016 ώρα 12,30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. « Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
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συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).
Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 29100
ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν, στην
Γραμματεία του Νοσοκομείου – Πρωτόκολλο.
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: -στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον αριθμό ΑΔΑΜ.
Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Νοσοκομείου.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές
διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ,στην ιστοσελίδα του
Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου (www.zante-hospital.gr ) καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στους
ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό
πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
διακήρυξης.
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Όλοι οι όροι της παρούσης (γενικοί της διακήρυξης, προδιαγραφές)
είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς
Άρθρο 1 … ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις,
προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των
όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα
4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
5. Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών.
Εφ΄ όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική)
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των
άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των
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φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,
Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,
Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού,
Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,
Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
- ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
=====Οι υποφάκελοι, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου====
Άρθρο 2 … ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
1...ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που
συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση.
4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
Καθώς και ότι:
6) Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού.
10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
--Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος
στην ένωση ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μια
συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).
11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της.
12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα
κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών.
2… ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις εξής ενότητες:
α) Τεχνική προσφορά (πρωτότυπη και σε ένα αντίγραφο) στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα
προσφερόμενα είδη και δηλώνει τις τυχόν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης
β) Πληροφορίες (π.χ. για τα είδη αρτοποιείου να αναφερθεί ο τόπος παρασκευής τους)
Δηλώσεις ή Πιστοποιητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη
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γ) ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ σε αυτό τιμές.
-- Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας.
3… ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει, την οικονομική προσφορά
(πρωτότυπη και σε ένα αντίγραφο) και να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος,
υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται (αριθμητικώς και ολογράφως) το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου
πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου Ν. Ζακύνθου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε
αυτό.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει για όλα τα είδη της κατηγορίας Αρτοποιείου
-- Για λόγους σύγκρισης των προσφορών του ποσοστού έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τελική
τιμή προσφοράς {την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία –αριθμό} που προκύπτει από την αφαίρεση της αξίας της
προσφερόμενης έκπτωσης από την Ενδεικτική Τιμή – Τιμή αναφοράς** που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Η Ενδεικτική Τιμή – Τιμή αναφοράς** : έχει ληφθεί
από την ήδη συμβατική τιμή προμήθειας του είδους, στο Νοσοκομείο.
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Προσφορά η οποία δεν πληροί τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
--- Κατά την προμήθεια των ειδών και εν συνεχεία κατά την τιμολόγηση τους, η αναγραφή της ανά μονάδα
τιμής, θα γίνεται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο εκάστου τιμολογίου στρογγυλοποιείται σε
δύο (2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Στην τιμή των υπό προμήθεια ειδών θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην
οικονομική προσφορά να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η
κατηγορία τροφίμων στην οποία προσφέρουν
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή που δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι
δεν δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.
Άρθρο 3 … ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {60} ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 4 … ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον
σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή/ αναδόχου λαμβάνεται υπόψη:
Η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως 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 ΟΣΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ για την κατηγορία ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους
όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων οργάνου
Άρθρο 5 … ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει
1. την κατακύρωση της προμήθειας
α) για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες
β) - για ολόκληρη την ποσότητα / δαπάνη ανά κατηγορία
- μεγαλύτερης ποσότητας / δαπάνης κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30%
- μικρότερης ποσότητας / δαπάνης κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50%
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων
3. την ακύρωση του διαγωνισμού, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες
4. την συνέχιση του Διαγωνισμού, με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιλεγεί με κλήρωση
(Ν. 4412/2016 Άρθρο 90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές»
Σημείωση: Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης και είναι
σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 6 … ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) υπογράφεται το σχετικό πρακτικό
από τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατατίθεται για έγκρισή του.
Μετά την σχετική απόφαση της έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής κοινοποιείται αυτό στις
συμμετέχουσες εταιρείες, επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης και γνωστοποιείται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη
Η ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα και στην προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας, θα περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία του υπό ανάθεση έργου και τουλάχιστον τα εξής:
Α. Τον τόπο και χρόνο, υπογραφής της σύμβασης
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ. Το προς ανάθεση έργο
Δ. Την τιμή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Την προβλεπόμενη εγγύηση
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο και τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο θα στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση θα υπογραφεί, εντός (5) ημερών, από την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης
κατακύρωσης, ή του σχεδίου της σύμβασης από τον μειοδότη.
Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν από τον μειοδότηπρομηθευτή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας
διακήρυξης.
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Άρθρο 7…ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8…ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει:
Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης
(1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις
Επιπρόσθετα, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω
κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης.
Β... Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5 % επί της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, με χρόνο
ισχύος (16) μηνών {Ν. 4412/2016, παρ. 1β & 4, του άρθρου 72 «Εγγυήσεις »}.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ή το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και ούτω καθεξής.
Άρθρο 9 … ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 6.966,36 € συμπ.
ΦΠΑ 13 %, και όχι αργότερα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της με δικαίωμα του Νοσοκομείου να
παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες.
Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από
έγγραφη ενημέρωση του μειοδότη-προμηθευτή, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός
του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του,
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως
και δεν εκτελέστηκαν το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη των ειδών. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης
με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 10 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει με ευθύνη και μέριμνά του κάθε ποσότητα από τα
είδη που θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο, μετά από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία μας, στις
εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Ζ. και σε χώρο που θα υποδειχθεί ενώπιον Επιτροπής παραλαβής που έχει ορισθεί
για το σκοπό αυτό, σε ημέρα και ώρα που θα έχει εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή
Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη
τροφοδοσίας ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.
Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και θα γίνεται σύμφωνα
με τις ισχύουσες Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν
Η αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Επιτροπή εξετάζει τα προσκομιζόμενα είδη και
αποφασίζει κατά πλειοψηφία, για το αν είναι αυτά όπως προβλέπει η σύμβαση, έχει δε το δικαίωμα να τα
απορρίπτει κατά την κρίση της, στο σύνολο ή μερικώς. Τα απορριπτέα είδη θα αντικαθιστώνται εντός μιας
(1) ώρας
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Όλα τα παραδιδόμενα από τους προμηθευτές τρόφιμα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, η όπως
ορίζεται στην σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και θα εξετάζονται από την Επιτροπή που έχει ορίσει η
Διοίκηση του Νοσοκομείου για το σκοπό αυτό
Όλα τα είδη τροφοδοσίας που παραδίδονται από τους προμηθευτές, υπόκεινται σε ελέγχους
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων βαρύνει τον προμηθευτή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν
λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από
την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, ή
ενδεχομένως άλλων προσώπων
Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής
Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος, από εκείνη των συμβατικών και β)
εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11 … ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από την οριστική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών (Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική των ειδών θα γίνει από Επιτροπή που ορίζεται
για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής που
υπογράφεται από την Επιτροπή) και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ( άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό
τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή..
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5-6-2003) «προσαρμογή της Ελλην. Νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ».
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (του άρθρου 55 του Ν.2238/94, ΦΕΚ 151/Α/16-9-94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2992/02 ΦΕΚ
54Α /20-3-2002), επί της καθαρής αξίας
Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις
1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του
ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3Ν3580/2007
2) 0,06 % , με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.) υπέρ ΕΑΑ.Δ.ΣΥ
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄ 8-8-2016)
ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
--Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και
διατάξεις

ΑΔΑ: Ω1224690ΒΞ-ΩΦΞ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) για την σίτιση των ασθενών του Νοσοκομείου.
Τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης και καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις και είναι απαράβατες.
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς

==============
Είδη ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15811100-7) Προϋπολ. δαπάνης 6.966,35 € συμπ. ΦΠΑ
CPV

15811100-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Άρτο λευκό 70%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Πιθανή ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΙΛΑ

3.000

Ψωμάκια Ατομικά
ΤΕΜ
2.660
Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώτης Α΄ ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα στα άρθρα
111, 112, 113, και 114 του Κ. Τ. Π. & αντικειμένων κοινής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές
και υγειονομικές διατάξεις και να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν. 3526/2007- ΦΕΚ 24/Α΄/
9-2-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» και Α. οικ.
4730/209/Φ.17.1./2008 «καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων, παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας και διαδικασίας αδειοδότησης σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 11 του άρθρου
20 του Ν. 3526/2007 «» Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφές διατάξεις»
1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο άρτος πρέπει να παρασκευάζεται από αλεύρι τύπου 70% σε σχήμα <<φρατζόλας>>, να είναι καλά
ζυμωμένος και κανονικά ψημένος με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνειά του. Γενικά να πληρεί
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων
2.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Από την ποσότητα του άρτου που φέρνει ο προμηθευτής, για να παραδώσει μέσα σε κάνιστρα ή
άλλα δοχεία, παίρνουμε φρατζόλες που να έχουν αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος για να
ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε την κανονική διόγκωση και έψησή του. Στη συνέχεια εξετάζουμε το
χρώμα του φλογώματος (κόρας) την ψίχα, την μορφή πόρων (κυψελών) της ψίχας και τη γεύση. Αν από τις
ανωτέρω εξετάσεις διαπιστωθεί ότι ο εξεταζόμενος άρτος είναι κανονικός δεν προβαίνουμε σε καμία άλλη
ενέργεια. Αν όμως κριθεί ότι ο άρτος αυτός παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα στο ψήσιμο ή στο παρασκεύασμά
του κλπ, προβαίνουμε σε δειγματοληψία και στέλνουμε το δείγμα στη Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών
(παράρτημα Γ.Χ.Κ.)
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Για τα είδη ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την
προμήθεια επιπλέον ειδών από αυτά που αναγράφονται στον πίνακα, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να
τα παρέχει στο Νοσοκομείο με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης και με τους ίδιους όρους

==============
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω αναγραφόμενα υπό προμήθεια είδη και ποσότητες είναι ενδεικτικά και θα
προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

