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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών 
διανομής γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου καθώς και των εξωτερικών δομών 
αρμοδιότητάς του”»  

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

 
Τη διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα για την “Παροχή 
υπηρεσιών διανομής γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου καθώς και των 
εξωτερικών δομών αρμοδιότητάς του”, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης έως ένα 

(1) επιπλέον έτος,  με CPV: 55521200-0 / Παροχή Υπηρεσιών Διανομής γευμάτων στους 
ασθενείς του Νοσοκομείου,  55320000-9 / Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων,  55321000-6 / 
Υπηρεσίες Προετοιμασίας Γευμάτων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογισθείσα 
συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος: 1.239.639,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ήτοι 
999.709,21€ χωρίς Φ.Π.Α. (μηνιαίος προϋπολογισμός 103.303,28€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%). Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για δύο (2) έτη (εφόσον 
ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή η παράταση της διάρκειάς της για ένα 
επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους) ανέρχεται στο ποσό των 2.479.278,84€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των 1.999.418,42€ χωρίς Φ.Π.Α. (ποσό 
ΦΠΑ: 479.860,42€). 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να λάβουν γνώση του Σχεδίου Διακήρυξης 
μέσω του ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων -
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr), στη θεματική ενότητα «Διαβουλεύσεις» 
καθώς και της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου (http://www.gna-gennimatas.gr). 
Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος, όπως προχωρήσει στην υποβολή σχολίων και 
παρατηρήσεων ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης με στόχο την πιο αποτελεσματική 
και ουσιαστική μορφή του.  
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Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της 
διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα 
ανάρτησης του Σχεδίου Διακήρυξης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
 
Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή σχολίων οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους κανόνες υποβολής σχολίων όπως αυτοί ορίζονται στον ιστότοπο του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr), στη θεματική ενότητα «Διαβουλεύσεις». 
Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=11382397482553800#%2Foracle%2Fwebcenter%
2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.con
textURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D109ibbaoox_4 
 

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στη διαμόρφωση 
του τελικού σχεδίου της Διακήρυξης. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις 
προτάσεις - παρατηρήσεις  που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίησή 
του με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 
προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το Σχέδιο Διακήρυξης προς Διαβούλευση, αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
     

         Α/Α ΜΑΪΝΑ ΑΝΝΑ  
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