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ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη όπυν ηηρ ςπ’ απιθ. 003/2020 διακήπςξηρ ηος διεθνή ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού, 
για ηην επιλογή αναδόσος για ηην παπαζκεςή γεςμάηυν ππορ ζίηιζη ηυν αζθενών, ηυν  ηποθίμυν ηος παιδικού 
ζηαθμού και ηος εθημεπεύονηορ πποζυπικού, με σπήζη ηυν εγκαηαζηάζευν ηος μαγειπείος ηος Νοζοκομείος 
καθώρ και για ηην εκμίζθυζη ηος εζηιαηοπίος και ηος κςλικείος ηος Νοζοκομείος, ππορ κάλςτη ηυν αναγκών 
ηος για ηπία έηη, πποϋπολογιζηικήρ  δαπάνηρ   για ηπία έηη 3.691.500,00 €, απ. ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ 93451,2. 

 

Σαρ γνωπίζοςμε όηι αναθοπικά με ηον ανωηέπω διαγωνιζμό, ο οποίορ έσει αναπηηθεί ζηο portal ηος ΕΣΗΔΗΣ με ηον νέο 
απιθμό ζςζηήμαηορ 93451,2  (από 93451), ηποποποιούνηαι ηα κάηωθι ζημεία ηηρ ςπ’ απ. 003/2020 διακήπςξηρ: 

 Η παπάγπαθορ 2.3.2 «Βαθμολόγηζη και καηάηαξη πποζθοπών» ηποποποιείηαι ζηο ζημείο πος αναθέπεηαι ο ηύπορ 
ηηρ καηάηαξηρ ηων πποζθοπών (ζελ.27) καθώρ και η παπάγπαθορ πος ηον ακολοςθεί. Τα εν λόγω ζημεία 
ανηικαθίζηανηαι ωρ εξήρ: 

Λ = 

Προςφερκείςα Τιμι (Συνολικι προςφορά 
ςίτιςθσ για τρία χρόνια)*** 

Συνολικθ βαιμολογία τεχνικθσ προςφοράσ 

 

***Η Προςφεριείςα Τιμθ (Συνολικθ προςφορά ςίτιςησ για τρία χρόνια) υπολογίηεται με το άκροιςμα: α) 
του κόςτουσ ςίτιςθσ των αςκενών και εφθμερευόντων ιατρών (το προςφερόμενο θμεριςιο τροφείο για τθ 
ςίτιςθ των αςκενών και εφθμ. ιατρών x 660 ςιτιηόμενοι x 365 θμζρεσ x 3 χρόνια) και β) του κόςτουσ ςίτιςθσ 
των τροφίμων του παιδικοφ ςτακμοφ (το προςφερόμενο θμεριςιο τροφείο για τθ ςίτιςθ των τροφίμων του 
παιδικοφ ςτακμοφ x 56 τρόφιμοι x 258 θμζρεσ x 3 χρόνια).»   

 

 Η παπάγπαθορ 2.4.4 «Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» ηποποποιείηαι ζηο ζημείο πος αναθέπεηαι ο 
ηπόπορ ςπολογιζμού ηηρ πποζθοπάρ (ζελ.32). Το εν λόγω ζημείο ανηικαθίζηαηαι, ωρ εξήρ:   

1. «Η τιμθ προςφοράσ τησ ςίτιςησ αςιενών, θ οποία κα δοκεί ωσ «ημερθςιο τροφείο», ια περιλαμβάνει 
τη ςυνολικθ ημερθςια διατροφθ αςιενών και εφημερευόντων γιατρών κατά τα οριζόμενα ςτο 
παράρτημα «Α». Ενδεικτικι προχπολογιςκείςα τιμι:  4,40€ (τζςςερα ευρώ και ςαράντα λεπτά). Η 
προχπολογιςκείςα αξία προκφπτει από τον υπολογιςμό: 660 θμεριςια τροφεία*365 θμζρεσ*3 χρόνια = 
722.700 θμεριςια τροφεία*4,40€ = 3.179.880,00€ χωρίσ  φπα ι 3.593.264,40 € με φπα 13%). 
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2. Η τιμθ προςφοράσ τησ ςίτιςησ των τροφίμων του παιδικοφ ςταιμοφ, θ οποία κα δοκεί ωσ «ημερθςιο 
τροφείο», ια περιλαμβάνει τη ςυνολικθ ημερθςια διατροφθ των παιδιών, ςτον παιδικό ςταιμό κατά 
τα οριζόμενα ςτο παράρτημα «Α».  Ενδεικτικι προχπολογιςκείςα τιμι  2,00€ (δφο ευρώ). Η 
προχπολογιςκείςα αξία προκφπτει από τον υπολογιςμό: 56 θμεριςια τροφεία *258 θμζρεσ * 3 χρόνια = 
43.344 θμεριςια τροφεία*2,00€ = 86.688,00 € χωρίσ  φπα ι 97.957,44 € με φπα 13%).» 

 

Οι ζσεηικέρ ηποποποιήζειρ έσοςν γίνει και ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

                                                                                         ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΔΚ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ 
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