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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ 
ΣΜΖΜΑ     : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ  :  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΑΡΜΟΓΗΟ  : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. 

ΣΖΛ : 213 2046170-171 

fax: 213 2046400 

ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:  2018/691394                               ΥΑΙΓΑΡΙ  09/02/2012 
 

  

                                                                                                    

                                                                     ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 
 

                                                                                                                         
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ  : ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ     : 
 ……………………………………….. (ΑΡ 

ΓΗΑΚΖΡ) 

ΠΟΟΣΖΣΑ : ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ : ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ 

ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΟΤ : ΣΡΟΦΗΜΑ 

Κ.Α.Δ : 1511 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ 
: Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ : 647.693,30 (ΤΜΠ/ΝΟΤ  Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 
: Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : MεηΪ απφ παξαγγειέα 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : 
Φ.Ν.Α. (Δληφο ηεο απνζάθεο ηξνθέκσλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ)  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ : Άκεζνο 

ΝΟΜΗΜΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ 
: ΔΤΡΧ (€) 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ : Τπνινγέδεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 29 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  : 

ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ησλ εηδψλ ζα παξαθξαηεέηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94, 

Φφξνο Δηζνδάκαηνο. 

 

 
                      Γπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο γηα θΪζε νκΪδα ηξνθέκσλ μερσξηζηΪ  
                                         (φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην παξΪξηεκα Γ΄) 
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    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ    Α΄ 

 

                                                                                                

                                                                           ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

            

 

 

             

 

 

 

 

 

  

  

                              ΑΝΑΓΔΙΞΗ XOΡΗΓΗΣΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  
                ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 647.693,30 (ΤΜΠ/ΝΟΤ  Φ.Π.Α.) 
  

                                                 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ 

Δ.Δ.Δ.Δ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΣΤΠΟ 

ΝΑΙ               09/02/2012              17/02/2012 

                                                                                                                                                 

                                                                 Α Π Ο Φ Α  Η 
     Έρνληαο ππφςε :                                                               

1. Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19 η.Α΄/1-2-95) «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο 

πλαθψλ ΘεκΪησλ». 

2. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Φ.Ν.Α. (Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγεέαο-Πξφλνηαο Α3β/νηθ./21477/96 ΦΔΚ. 

38/η.Β΄/29-1-97). 

3. Σν Ν.2646/99 (ΦΔΚ 236 η.A) Ϊξζξν 34. 

4. Σν Ν.2672/1998 

5. Σν Ν.2362/95 (ΦΔΚ. 247 η.Α΄/95) «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ ΔιΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σν Ν. 2955/2-11-01 <<Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. 

θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο >>. 

7. Σν Ν. 2741/1999 ζρεηηθΪ κε ηνλ Δληαέν ΦνξΫα ΔιΫγρνπ Σξνθέκσλ (ΚξαηηθΫο Πξνκάζεηεο , 

Ϊξζξν 8) 

8. Σν Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81) «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπΫο δηαηΪμεηο». 

9. Σν Ν. 3377/19-8-2005 (ΦΔΚ 202) «ΑξρΫο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη 

ηελ αλΪπηπμε βαζηθψλ ηνκΫσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξΪο – ζΫκαηα Τπνπξγεένπ 

ΑλΪπηπμεο». 

10. Σν Ν. 3527/9-2-07 «Κχξσζε ζπκβΪζεσλ ππΫξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγεέν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο». 

11. Σν Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 134/18-6-2007). 

12. Σν ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ». 

13. Σν ΠΓ 60/2007 ζε πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο νδεγέαο 

2004/18/ΔΚ.  

14. Σελ Κ.Τ.Α. 6588/21-07-2011 (ΦΔΚ 1650/25-07-2011 ηεχρνο ΄Β) ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη 

Κνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξέ Ϋγθξηζεο 

πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκΪθσλ ησλ κνλΪδσλ πγεέαο θαη θνηλ. 

αιιειεγγχεο Ϋηνπο 2011 

15. Σελ Τ.Α. 7528/14-09-2011 (ΦΔΚ 2045/14-09-2011 ηεχρνο ΄Β)  ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη 

Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫα γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ ησλ Τ.Π. 

θαη ησλ θνξΫσλ πγεέαο Ϋηνπο 2011 

16. Σελ Τ.Α. 8414/03-10-2011 ηνπ  Τθππνπξγνχ  Τγεέαο  θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξέ νδεγηψλ 

εθηΫιεζεο θαη εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγεέαο Ϋηνπο 2011, 

πηζηψζεηο 2011 θαη 2012 

17. Σελ Τ.Α. 7420/31-08-2011 (ΦΔΚ 2079/20-09-2011 ηεχρνο ΄Β) ηνπ Τθππνπξγνχ Τγεέαο θαη 

Κνηλ. Αιιειεγγχεο πεξέ Ϋγθξηζεο θνξΫσλ γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ Ϋηνπο 

2011 

18. Σo ππ΄ αξηζ. πξση. 22092/26157/04-10-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2
εο

 Γηνέθεζεο Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο 

Πεηξαηψο θαη Αηγαένπ πεξέ θαζνξηζκνχ θνξΫα δηελΫξγεηαο γηα ηηο ινηπΫο πξνκάζεηεο πιηθψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εγθεθξηκΫλν ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2011 

19. Σν ππ΄ αξηζ. πξση. 9844/8336/08-04-2011 Ϋγγξαθν ηεο 2
εο

 Γηνέθεζεο Τγεηνλ. ΠεξηθΫξεηαο 

Πεηξαηψο θαη Αηγαένπ πεξέ δηαβέβαζεο απνζπΪζκαηνο πξαθηηθνχ ζπλεδξηΪζεσο Δ.Π.Π.Τ. 
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20. Σν απφζπαζκα  πξαθηηθνχ  ηεο  ππ΄ αξηζ. 55/15-03-2011 (ζΫκα 6
Ο
) ζπλεδξέαζε ηεο επηηξνπάο 

πξνκεζεηψλ πγεέαο πεξέ Ϋγθξηζεο πξνγξΪκκαηνο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκΪθσλ ησλ 

κνλΪδσλ πγεέαο θαη θνηλ. αιιειεγγχεο Ϋηνπο 2011 

21. ΑΠΟΦΑΖ Γ.. 2103/2011 ζΫκα 18
ν
  Α.Γ.Α  4ΑΓΤ469Ζ27-Λ

 
 

22. ΑΠΟΦΑΖ  Γ.. 2123/15-12-2011 ζΫκα 16
Ο
 

 
  

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

  
       Γηεζλά αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλΪδεημε ρνξεγεηά Eηδψλ Σξνθέκσλ  γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ καο, πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο  647.693,30€ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ  Φ.Π.Α.), 

 κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηκά ά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηεο 

κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο,  γηα ηα εέδε θΪζε νκΪδαο φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη ζην παξΪξηεκα Γ΄ ηεο 

παξνχζεο θαη πεξηιεπηηθΪ θαηΪ νκΪδα παξαθΪησ: 

 

 

 

ΜΔΡΟ 1ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ΣΗ 

ΜΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

  ΔΙΓΟ   

ΟΜΑΓΑ 1ε  ΝΧΠΑ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ 163.670,00 

ΟΜΑΓΑ 2ε  

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 25.294,40 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ 46.700,00 

ΟΜΑΓΑ 3ε  ΔΛΑΗΑ 46.500,00 

ΟΜΑΓΑ 4ε ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ 131.300,00 

ΜΔΡΟ  2ν  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΧ 

ΟΜΑΓΑ 4ε ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 90.671,40 

ΟΜΑΓΑ 5ε 

ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ 21.600,00 

ΓΑΛΑ 48.500,00 

ΣΤΡΗΑ 33.400,00 

ΟΜΑΓΑ 6ε ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ 40.057,50 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  647.693,30 
 

   

Ο δηαγσληζκφο ζα γέλεη χζηεξα απφ πξνζεζκέα ζαξΪληα ηξηψλ (43) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

απνζηνιάο πεξέιεςεο ηεο δηαθάξπμεο απηάο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 2004/18/ΔΚ 

Ϊξζξν 38). 

  

  

ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΣΚ 124 62 ΥατδΪξη 

Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ 
10/04/2012 ΣΡΙΣΗ 10.00π.κ. 
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 Οη πξνζθνξΫο ζα θαηαηέζεληαη ζηε γξακκαηεέα ηνπ λνζνθνκεένπ κΫρξη ηελ 09/04/2012 

θαη σξα  14.00 . 

 Η  ζχκβαζε  πνπ  ζα  ππνγξαθεέ  κε  ηνπο  αλαδφρνπο  ζα  εέλαη  δσδεθΪκελεο  δηΪξθεηαο  

πνπ  ζα  αξρέδεη  απφ ηελ  θαηαθχξσζε.  

 Η  ζχκβαζε  ζα  κπνξεέ  λα  παξαηαζεέ  κνλνκεξψο  απφ  ην  λνζνθνκεέν  κε  απφθαζε  

ηνπ  Γ..  ΠΡΙΝ  ηε  ιάμε  ηεο  ζχκβαζεο  γηα  δηΪζηεκα  ηξηψλ   κελψλ.        
 

Οη πξνζθνξΫο  πνπ ζα απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ ά κε courier  ζα  παξαιακβΪλνληαη απφ 

ηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηελ    09/04/2012 εκΫξα   ΓΔΤΣΔΡΑ   θαη ψξα 14.00   

Όζεο πξνζθνξΫο απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ ά κε courier θαη παξαιακβΪλνληαη κεηΪ ζα εέλαη 

 εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

  

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα 

Β «πκπιεξσκαηηθνέ Όξνη Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ», απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβά θαη 

απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, Δπηηξνπά. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε : 

1. Σνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ Π.Γ. 118/2007 θαη  

2. Σα επηζπλαπηφκελα Παξαξηάκαηα άηνη :  

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β'  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ   (νκΪδεο & πέλαθεο 

εηδψλ)                                

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 

Σα παξαξηάκαηα απηΪ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο.  

    Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, παξΫρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα ηνπ 

Φ.Ν.Α. (ΗεξΪ Οδφο 343 ΥατδΪξη, ΣΚ:124 61, Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ, ηει.: 213-2046170-171-, fax: 213 

2046400 E-mail:   spir@0323.syzefxis.gov.gr   

  

 

 

                                                                                          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

 

                                                                                                             ΝΗΚΟΛΑΟ  ΣΗΚΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 
  

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ, 

ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

1.       Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο δεηεζνχλ εγθαέξσο ηα ζρεηηθΪ κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα, απηΪ παξαδέδνληαη ά απνζηΫιινληαη ζε απηνχο κΫζα ζε Ϋμη (6) 

εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηε ιάςε ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο. ε πεξέπησζε επεέγνληνο, ε πξνζεζκέα απηά 

κπνξεέ λα ζπληκεζεέ ζε ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο. 

2.       ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο ζπκπιεξσκαηηθΫο 

πιεξνθνξέεο, ζρεηηθΫο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κΫρξη θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο 

πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α, απηΫο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, απηΫο δέλνληαη ην αξγφηεξν 

εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθΫξσλ λα Ϋρεη 

δηθαέσκα Ϋλζηαζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α. 

  

ΑΡΘΡΟ 2
ν
   :  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα φηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαθάξπμε ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Π.Γ.118/2007, ηνπ 

Ν. 3329/05 , ηνπ Ν. 3527/2007  & 3580/2007 θαη ηνπ ΠΓ 60/2007κε ηηο ηπρφλ θαη εθΪζηνηε 

ηξνπνπνηάζεηο ηνπο. 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ν
   :  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξέδνληαη ζηε δηαθάξπμε εέλαη απαξΪβαηνη θαη ε 

νπνηαδάπνηε κε ζπκκφξθσζε κε απηνχο ζπλεπΪγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

  

ΑΡΘΡΟ 4
ν
   :  ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΛΗΘΔΝΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

1.       Οη πξνζθνξΫο, ηα ππνβαιιφκελα κ‟ απηΫο δηθαηνινγεηηθΪ θαη γεληθΪ φια ηα Ϋγγξαθα πoπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελΫξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηεv ζπκκεηνρά ζ‟ απηφλ, ζπληΪζζνληαη ζηελ 

Διιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεέ λα αλαθΫξνληαη θαη ζε Ϊιιε γιψζζα, 

εθφζνλ δελ εέλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθά.  

2.       Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα Ϋγγξαθα πνπ απεπζχλεη ά ππνβΪιιεη ν πξνκεζεπηάο ζην 

Ννζνθνκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

3.       ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο 

ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

  

ΑΡΘΡΟ 5
ν
   :  ηΪδηα δηαδηθαζέαο, ρξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο ζηνηρεέσλ 

1.       Οη πξνζθΫξνληεο ππνβΪιινπλ κε ηε πξνζθνξΪ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ησλ 

Ϊξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο: 

  

Α.  δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο  
Δληφο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθΪ ηα αλαθεξφκελα θαησηΫξσ 

δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθΫξνληεο ππνβΪιινπλ: 

1.       Οη Έιιελεο πνιέηεο: 
α.   Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο 

ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο θΪζε νκΪδαο γηα ηελ νπνέα ελδηαθΫξνληαη, κε Φ.Π.Α., 

ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

  

β.   Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε 

γλάζηνπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: 

i)    Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 

ii)    Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, 

- δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδά α) γηα θΪπνην απφ ηα 

αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο 
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ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο 

θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο 
- δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, 

- εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξέπησζεο (3) ηνπ 

εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδά σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαζψο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο),  

- εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην (προσδιορίζοντάς το σαυώς), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ά ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαη  

- ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ά εηδηθά εθθαζΪξηζε θαη, 

επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο 

εθθαζΪξηζεο. 

iii)   Να αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε 

(Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

  

γ.   Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο (Ϊξζξν 

6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

  

δ.   Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: i) φηη 

δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζάο ηνπο, ii) φηη δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ ε 

ζπκκεηνρά ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, iii) φηη 

κΫρξη ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, ε επηρεέξεζά ηνπο ππάξμε ζπλεπάο σο πξνο ηελ εθπιάξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ά Ϊιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο Ϋλαληη θνξΫσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, iv) φηη νη 

πιεξνθνξέεο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέλαη αιεζά θαη αθξηβά σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, v) φηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο 

ηεο νπνέαο Ϋιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδΫρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη vi) φηη 

επηζθΫθζεθαλ θαη γλσξέδνπλ ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ, ζηνπο νπνένπο ζα παξΫρνληαη νη 

ππεξεζέεο ηνπ, φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξΪθνληαη ζηε παξνχζα θαη φηη ηα απνδΫρνληαη φια απηΪ 

πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

  

ε. Τπεχζπλε Γάισζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηάζεηο ηεο Ννκνζεζέαο: ν Καλνληζκφο 12073/2005 

πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα, ν Γεληθφο Καλνληζκφο 178/2002/ΔΚ, ν Καλνληζκφο 

852/2004/ΔΚ γηα ηελ Τγηεηλά ησλ Σξνθέκσλ, ν θαλνληζκφο 853/2004/ΔΚ γηα ηελ Τγηεηλά ησλ 

Σξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο θαη ν Καλνληζκφο 882/2004/ΔΚ γηα ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ 

& δσνηξνθψλ. 

ζη. Τπεχζπλε Γάισζε φηη δηαζΫηεη βεβαέσζε ά πηζηνπνέεζε χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο 

ζπζηάκαηνο αλΪιπζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ HACCP (γηα ηνπο ρψξνπο 

εκπνξέαο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ 

απαηηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ην κΫγεζνο 

ηεο επηρεέξεζεο. 

  

δ. Γάισζε ρψξαο θαηαγσγάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαη‟ Ϊξζ. 8 παξ. 1.  

  

ε. Οη Απνζάθεο ησλ ρνξεγεηψλ λα Ϋρνπλ Ϊδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγέαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξεέο. 

  

2. Οη αιινδαπνέ 
α.  Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο 

ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο, κε Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 

14
ν
 ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο (Ϊξζξν 6 παξ.1 πεξ. α΄ θαη Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

β.   Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ζεψξεζε γλάζηνπ ππνγξαθάο, ε 

νπνέα ζα Ϋρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β΄ (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ 

Π.Γ. 118/2007). 

γ.   Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (Ϊξζξν 6 

παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
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δ.   Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην πεξηερφκελν πνπ 

αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. (Ϊξζξν 8α παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ε.    Γάισζε ρψξαο θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξεη ν πξνκεζεπηάο (Ϊξζξν 18 παξ. 1 

ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

ζη. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην πεξηερφκελν πνπ 

αλαθΫξεηαη πην πΪλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη΄. 

δ.    Σα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ Α1. 

  

3.   Σα voκηθΪ πξφζσπα, εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 
α.   Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαγξΪθσλ A.1 θαη Α.2 αληηζηνέρσο. Γηεπθξηλέδεηαη φηη 

νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο & πξνζθνξΫο, ππνγξΪθνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηΫο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

β.   Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηΫξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, 

ηα εκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα:  

(1) Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα κε ηε κνξθά Αλσλχκνπ Δηαηξεέαο (Α.Δ.) ά Δηαηξεέαο 

ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

·         ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξεέαο  

·         ΦΔΚ εθπξνζσπάζεσο ηεο εηαηξέαο 

·         Πξφζθαην θσδηθνπνηεκΫλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα αξρά. 

·         Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξέ εγθξέζεσο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε 

ζε ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν λα θαηαζΫζεη ηελ πξνζθνξΪ  
(2) Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (Ο.Δ. ά Δ.Δ.): 

·         Δπέζεκν αληέγξαθν ά επηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξεέαο, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαένπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξέαο. 

·         Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κεηαβνιψλ ηεο εηαηξεέαο, απφ ηελ αξκφδηα αξρά 

(3) Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα: 

ΑλΪινγα κε ηε κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθΪ κε απηΪ πνπ 

αλαθΫξνληαη αλσηΫξσ ππφ ηηο παξαγξΪθνπο (1) ά (2), ηα νπνέα πξνβιΫπνληαη απφ ην δέθαην ηεο ρψξαο 

ηεο Ϋδξαο ά ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε 

εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπΫο 

πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα, πνπ δεηνχληαη αλσηΫξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξέπησζε πνπ ε ρψξα 

πξνΫιεπζεο δελ εθδέδεη θΪπνην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδέδεηαη ηΫηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

  

4.   Οη πλεηαηξηζκνέ: 
      ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη αληηζηνέρσο αλσηΫξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, Α.2 

θαη A.3. Γηεπθξηλέδεηαη φηη α) ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν 

αθνξΪ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη β) νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ππνγξΪθνληαη απ‟ απηφλ. 

  

5.   Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ: 
α.   Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα ηνλ θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

Ϋλσζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο.  

β.   Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ 

δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κΫξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζΫλα εμ απηψλ επέ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

(Ννζνθνκεένπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκΫλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

  

Β . Υσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ θαη νη 

ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξ. 2 ά 3, θαηΪ πεξέπησζε.  

  

Γ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, εληφο ηνπ νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

  

ε πεξέπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϋγγξαθα, ε 

πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα εέλαη πξσηφηππα ά επηθπξσκΫλα 

αληέγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ. Δπέζεο, φιεο νη Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ζα 
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πξΫπεη λα θΫξνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, φπσο νξέδεηαη απφ ηελ θεέκελε Ννκνζεζέα. 

Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο & πξνζθνξΫο, 

ππνγξΪθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 

  

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην Ϊξζξν 20 ηνπ ΠΓ 118/2007, ν πξνζθΫξσλ, ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, ππνβΪιιεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 2 εδ. 

α, ηα  Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 2 ά 3. 

  

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 :  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ, ΠΡΟΟΝΣΑ & ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ & ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

1. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, 

ηα εμάο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, θαηΪ ην Ϊξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/2007 πνζνχ ζχκθσλα κε ην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θΪζε νκΪδαο γηα ηελ νπνέα ελδηαθΫξνληαη. 

β. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα : 

i. Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ά δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 

ii. Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο:  

·         δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, 

·         δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο Ϊξζξνπ θαηαζηΪζεηο, 

·         εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξέπησζεο (3) 

ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, 

·         εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην ά αζθνχλ γεσξγηθφ ά θηελνηξνθηθφ επΪγγεικα, 

θαηΪ πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. 

β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, 

·         δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

Ϊξζξνπ θαηΪζηαζε. 

iii. Να αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο 

ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβΪιινπλ καδέ 

κε ηελ πξνζθνξΪ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

δ. Σα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϊξζξνπ 

  

2. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 20 ηνπ ΠΓ 118/2007, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ‟ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 

(Α΄290), νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα εμάο Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα 

απνζθξαγέδνληαη θαη ειΫγρνληαη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 22 παξ. 6: 

α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πριν από ηην κοινοποίηζη ηης ως 

άνω έγγραθης ειδοποίηζης, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε 

δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, γηα 

θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ά γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πριν 

από ηην κοινοποίηζη ηης ως άνω έγγραθης ειδοποίηζης, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

καηά ηην ημερομηνία ηης ως άνω ειδοποίηζης, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ 

παξαπΪλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
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(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ‟ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, καηά ηην ημέρα διενέργειας ηοσ διαγωνιζμού, θαη αθεηΫξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη μέτρι ηης επίδοζης ηης ως άνω έγγραθης ειδοποίηζης. 

Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ά θηελνηξνθηθφ επΪγγεικα, απαηηεέηαη ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα αξρά ηνπ Γεκνζένπ ά ηνπ νηθεένπ ΟΣΑ. 

  

β. Οη αιινδαπνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο 

ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο 

Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε 

δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο πεξ. 

(2) ηνπ εδ. Α ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο 

πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 

νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ 

εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

  

γ. Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

(1) Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθέσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, 

αληέζηνηρα. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πριν 

από ηην κοινοποίηζη ηης ως άνω έγγραθης ειδοποίηζης ηης παρ. 2, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ 

πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο 

εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ 

λνκηθΪ πξφζσπα). 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηΫξσ λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηΫο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηΫξσ πξφζσπα δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε 

ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδαθένπ α ηεο 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(4) Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο 

πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ θνηλά εθθαζΪξηζε απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ 

Ϊξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ εηδηθά 

εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην 

ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηΫρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 

  

δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο 

Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο 

ρψξαο εγθαηΪζηαζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ δελ 

Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο 

(1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. (2) Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ 

εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο 

πεξέπησζεο 

(2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(3) Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα.  
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ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ: Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε 

δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Έλσζε. 

  

3. ΔΪλ ζε θΪπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ 

Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο 

Ϊξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηΪ σο εμάο:  

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα έζε ά αλψηεξε ησλ 

πξνβιεπνκΫλσλ νξέσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 118/2007, απφ Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιά ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ 

πξνβιΫπεηαη νχηε Ϋλνξθε βεβαέσζε, δχλαηαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν πξνκεζεπηάο. 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα θαηψηεξε ησλ πξνβιεπνκΫλσλ 

νξέσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 118/2007, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

πξνκεζεπηά πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο 

ρψξαο εγθαηΪζηαζεο. ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά ππεχζπλε δάισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξΫρνπλ 

ζην ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

4. Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ζπληζηΪ 

ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηά απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

  

5. Ζ απαξέζκεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνέα κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν 

εέλαη πεξηνξηζηηθά. 

  

ε πεξέπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ  κε ηελ πξνζθνξΪ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα εέλαη πξσηφηππα ά επηθπξσκΫλα αληέγξαθα 

εθ ησλ πξσηνηχπσλ.  

ΑΡΘΡΟ 7
ν
   :  ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΧΔΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ 

1.       Ζ Ϋλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ, εέηε απφ 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκΫλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην 

εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

2.       Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξέπησζε 

θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ηεο πξνκάζεηαο, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

3.       ε πεξέπησζε πνπ, εμ αηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, κΫινο ηεο 

Ϋλσζεο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ϋλσζεο θαηΪ ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε 

ηελ έδηα ηηκά. ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηΪ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιάξσζεο απηάο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο 

έδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηεέλνπλ 

αληηθαηΪζηαζε. Ζ αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ Τπνπξγνχ ά ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηε δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ. 

  

ΑΡΘΡΟ 8
ν
   :  

Καηαγσγά ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ΔΙΓΧΝ θαη δάισζε ηεο επηρεέξεζεο 

θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

1.       Οη πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη, λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξΫο ηνπο ηελ ρψξα θαηαγσγάο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ. 

2.       Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο .(ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρεη ε 

αλσηΫξσ δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε).  

3.       Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο 

επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο 

πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηνλ θνξΫα φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά 

κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληέ ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε 
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πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. ΠξνζθνξΪ ζηελ 

νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

4.       ΔΪλ δηαπηζησζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα αλππαξμέα ηεο επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο πνπ δειψζεθε κε 

ηελ πξνζθνξΪ, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. ηελ 

πεξέπησζε απηά ζηνλ πξνζθΫξνληα επηβΪιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Πνιηηηθάο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνέα ππνρξεσηηθΪ 

θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρά εμεγάζεσλ, θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ θνξΫα πνπ 

δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ, πνηλά πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) κελψλ Ϋσο θαη ηξηψλ (3) εηψλ ά 

νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν 

εθαξκνγάο ηνπ Ν. 2286/1995. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηεθαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθά 

κνλΪδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Ϋρεη επηβιεζεέ πνηλά απνθιεηζκνχ 

απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Ν. 2286/1995, ε νπνέα 

ηζρχεη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.       Πξηλ θαη κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη‟ αξράλ, δελ επηηξΫπεηαη ε αιιαγά ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξΪ θαη κε βΪζε ηελ νπνέα Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε. 

Καη‟ εμαέξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε αλσηΫξσ αιιαγά κφλν ιφγσ 

αλσηΫξαο βέαο ά δηαθνπάο ιεηηνπξγέαο ηνπ δεισζΫληνο εξγνζηαζένπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ελψ, κεηΪ 

ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε αλσηΫξσ αιιαγά, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλν αέηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηά. ε θΪζε πεξέπησζε, απαηηεέηαη απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαζέδνληνο νξγΪλνπ, κεηΪ 

απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ.  

ΑΡΘΡΟ 9
ν
   :  ΥΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.       Όζνη επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκφ πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ Ϋγγξαθεο πξνζθνξΫο 

κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηε δηαθάξπμε. 

2.       Οη πξνζθνξΫο, κεηΪ ηελ απνζθξΪγηζά ηνπο, παξαιακβΪλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα πνπ 

δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ. 

3.       ΔΪλ απφ ηε δηαθάξπμε πξνβιΫπεηαη φηη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ πξΫπεη λα θαηαηεζνχλ θαη 

δεέγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηΪ θαηαηέζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζέα, ε δε ζρεηηθά 

απφδεημε ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ. 

4.       Οη πξνζθνξΫο κπνξεέ λα απνζηΫιινληαη ζηελ Τπεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβΪλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηΫο ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ 

Τπεξεζέα κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηΫο, φηαλ απαηηεέηαη θαηΪζεζε δεέγκαηνο, επηηξΫπεηαη ε απνζηνιά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

παξαπΪλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ηνχην ζα πεξηΫιζεη ζηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηΫζζεξηο (4) 

εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιάο 

ζα πεξηΫρεηαη απαξαέηεηα ζην θΪθειν πξνζθνξΪο κε ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα. 

5.       ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ά νη ηαρπδξνκηθΪ απνζηειιφκελεο πξνζθνξΫο δελ 

ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, δελ 

ιακβΪλνληαη ππφςε. 

6.       ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελΫξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ παξαδέδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξΪγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβΪλνπλ ηηο πξνζθνξΫο, πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο πνπ θαζνξέδεηαη απφ 

ηε δηαθάξπμε ά ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδέ κε ηηο Ϊιιεο πνπ θαηαηΫζεθαλ 

κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζέα. Δπέζεο, επηζηξΫθνληαη, ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη 

πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη, ά πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα, κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. 

7.       ηνλ θΪθειν θΪζε πξνζθνξΪο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 

7.1.    Ζ ιΫμε «ΠξνζθνξΪ». 

7.2.    Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηελ πξνκάζεηα. 

7.3.    Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο , ηέηινο δηαγσληζκνχ θαη νκΪδα ηξνθέκσλ. 

7.4.    Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7.5.    Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 

8.       ΚαηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν, αθφκε θη αλ ην έδην εέλαη αξκφδην 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηνπο, δελ εέλαη ππνρξεσκΫλν λα ειΫγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκΫλσλ 

ά ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.  

ΑΡΘΡΟ 10
ν
   :  ΠΡΟΦΟΡΔ 

1.       Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη, ζε δχν αληέγξαθα, κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν νπνένο θΫξεη 

ηηο      ελδεέμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 9. ΜΫζα ζην θΪθειν πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηΪ ην ζηΪδην ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ζηνηρεέα, σο εμάο: 

1.1.    ε πεξέπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γέλεηαη κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε κφλν ηηκά, ζηνλ θπξέσο 

θΪθειν πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηΪ ην ζηΪδην απηφ δηθαηνινγεηηθΪ θαη 
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ζηνηρεέα. Σα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κΫζα 

ζηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Σερληθά ΠξνζθνξΪ». Σα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο 

ηνπνζεηνχληαη επέ πνηλά απνξξέςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν επέζεο κΫζα ζηνλ θπξέσο 

θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ».  

1.2.    ε πεξέπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γέλεηαη κε θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ζηνλ θπξέσο θΪθειν πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηΪ ην ζηΪδην 

απηφ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα. Σα ηερληθΪ θαζψο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο, φπσο 

θαηαηΪζζνληαη ζηηο νκΪδεο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 20, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν 

θΪθειν, κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «Σερληθά ΠξνζθνξΪ». Σα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπνζεηνχληαη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, επέζεο, κΫζα 

ζηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». 

2.       Οη θΪθεινη ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

3.       ε πεξέπησζε πνπ ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγΪινπ φγθνπ, 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ρσξηζηΪ θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο 

θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠαξΪξηεκα ΠξνζθνξΪο» θαη ηηο ινηπΫο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

4.       Οη πξνζθνξΫο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη 

ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε πξνζζάθε ά δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη 

κνλνγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν, κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ά πξνζζάθε. Ζ 

πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη, φηαλ ππΪξρνπλ ζ‟ απηά δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθά, θαηΪ ηελ 

θξέζε ηνπ νξγΪλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

5.       Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη, εκπξνζΫζκσο, ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. 

α θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη 

απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά εκκΫζσο, ηνπο 

αλσηΫξσ φξνπο. Ζ Ϊζθεζε ελζηΪζεσο θαηΪ ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρά ζηνλ 

δηαγσληζκφ. ηνπο δηαγσληζκνχο, νη νπνένη εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ, νη 

ξπζκέζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξΪθνπ δελ ζέγνπλ ηηο εηδηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2522/1997. ΜεηΪ ηελ 

θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξΫρνπλ 

δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζέα, 

εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

  

ΑΡΘΡΟ 11
ν
   :  ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

1.       Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επέ εθαηφλ εέθνζη (120) εκΫξεο απφ 

ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΔΪλ νη δηαγσληδφκελνη θιάζεθαλ λα παξαηεέλνπλ ηελ 

ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη απνδΫρζεθαλ ηελ παξΪηαζε, νη πξνζθνξΫο ηνπο 

ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

2.       ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθάξπμε, 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

3.       Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ 

παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, 

εθηφο εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, 

εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλσηΪηνπ 

νξένπ, παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο.                                        

                                                     

  

ΑΡΘΡΟ 12
ν
   :  ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γέλνληαη δεθηΫο αληηπξνζθνξΫο. ε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο απνξξέπηνληαη, 

σο απαξΪδεθηεο.  

ΑΡΘΡΟ 13
ν
   :  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1.       ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνράο πξνκεζεπηά ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελΫξγεηΪο ηνπ, Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, επηηξΫπεηαη Ϋλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζέαο (ελδηθνθαλάο πξνζθπγά). Με ηελ Ϋλζηαζε πνπ αζθεέηαη θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο 
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απφθαζεο επηηξΫπεηαη θαη ε πξνβνιά ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνέα πξνζθνκέδεη ν πξνζθΫξσλ πξνο ηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε 

θαηαθχξσζε, δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 6, 8 θαη 8
α
 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

2.       Οη αλσηΫξσ ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη εγγξΪθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν ηνπ θνξΫα, σο εμάο: 

α) ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

(1) ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κΫζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηε δεκνζέεπζε ηεο 

δηαθάξπμεο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεσο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκέαο απηάο ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκεξνκελέεο ηεο δεκνζέεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

(2) ηνλ θιεηζηφ δηαγσληζκφ, κφλν απφ εθεέλνπο πνπ επηιΫρζεθαλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ, κΫζα ζην 

κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηελ εκεξνκελέα απνζηνιάο ζε απηνχο ηεο δηαθάξπμεο, κΫρξη ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεσο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκέαο 

απηάο, ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκεξνκελέεο απνζηνιάο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξΫα πνπ 

δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ην απνθαζέδνλ φξγαλν εθδέδεη ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν 

πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) ΚαηΪ ησλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρά 

νπνηνπδάπνηε πξνκεζεπηά ζηνλ δηαγσληζκφ ά ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζέα 

παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα δηεμαγσγάο ηνπ ηδένπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξαο απφ απηάλ θαηΪ ηελ νπνέα ν εληζηΪκελνο 

Ϋιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθΫινπ. ηνλ θιεηζηφ δηαγσληζκφ δηθαέσκα Ϋλζηαζεο ζηελ πεξέπησζε 

απηά Ϋρνπλ κφλνλ φζνη επηιΫρζεθαλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ. Ζ Ϋλζηαζε απηά δελ επηθΫξεη αλαβνιά 

ά δηαθνπά ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιΪ εμεηΪδεηαη θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδέδεηαη ε ζρεηηθά απφθαζε κεηΪ απφ 

γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο ζπκκεηνράο πξνκεζεπηά ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηεέηαη 

ππνρξεσηηθΪ ζε απηφλ θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιάο ηεο. 

γ) ΚαηΪ ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αλνηθηνχ ά θιεηζηνχ) Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, 

κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο 

Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο πξΪμεσο ά παξαιεέςεσο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. ηνλ θιεηζηφ δηαγσληζκφ, 

δηθαέσκα Ϋλζηαζεο ζηελ πεξέπησζε απηά Ϋρνπλ κφλνλ φζνη επηιΫρζεθαλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ. Ζ 

Ϋλζηαζε απηά θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο, ζε απηφλ θαηΪ 

ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζέδνλ φξγαλν εθδέδεη ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ 

ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ελζηΪζεσλ. 

δ) Δθηφο ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ, θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, φζνλ αθνξΪ ηε λνκηκφηεηα 

θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ Ϊξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ ΠΓ 118/2007, κΫζα ζε ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο Ϋιαβε γλψζε ηεο 

αλσηΫξσ θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο θαη ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Ϋλζηαζε απηά θνηλνπνηεέηαη 

ππνρξεσηηθΪ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη. Ζ 

Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζέδνλ φξγαλν εθδέδεη 

ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ ιάμε ηεο αλσηΫξσ 

ηξηεκΫξνπ πξνζεζκέαο. 

3.       ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γέλνληαη δεθηΫο. 

4.       Ζ ζρεηηθά απφθαζε επέ ηεο ελζηΪζεσο θνηλνπνηεέηαη ζηνπο εληζηΪκελνπο ρσξέο ππαέηηα 

θαζπζηΫξεζε ηεο Τπεξεζέαο. Οη εληζηΪκελνη ιακβΪλνπλ πιάξε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο, κεηΪ 

ηελ θνηλνπνέεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, κε θξνληέδα ηνπο. 

5.       Ο πξνκεζεπηάο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο δπλΪκεη 

ησλ Ϊξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/2007 λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα 

πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ν 

αξκφδηνο Τπνπξγφο ά ην αξκφδην γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νηαζδάπνηε 

θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά.  

6.       Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκέδεηαη 

παξΪβνιν θαηΪζεζεο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην 0,10 επέ ηνηο εθαηφ (0,10%) επέ ηεο 

πξνυπνινγηζκΫλεο αμέαο ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο, ην χςνο η νπ νπνένπ δελ κπνξεέ λα εέλαη 

κηθξφηεξν ησλ ρηιέσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πΫληε ρηιηΪδσλ (5.000) επξψ. Σν παξΪβνιν 

απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν θαη θαηαρσξεέηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξΪβνια 
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απφ θΪζε αηηέα”). Με θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΑλΪπηπμεο 

κπνξεέ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξΪβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηΫξσ πνζψλ. [Ζ παξ. 6 

πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 35 ηνπ Ν .3377/2005 (Α΄ 202)].  

ΑΡΘΡΟ 14
ν
:  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 

1. Με ηελ πξνζθνξΪ ε ηηκά ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ δέλεηαη αλΪινγα κε ηελ νκΪδα ηξνθέκσλ: 

- αλΪ κνλΪδα, αξηζκεηηθΪ & νινγξΪθσο εέηε ζε ηεκΪρηα εέηε ζε θηιΪ αλΪινγα κε ηε κνλΪδα 

κΫηξεζεο πνπ αλαγξΪθεηαη ζην ζρεηηθφ πέλαθα. ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ηπρφλ ππΫξ 

θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε εθηφο απφ ην ΦΠΑ. ΠξνζθνξΫο πνπ δε δέλνπλ ηηκΫο 

ζε Δπξψ ά πνπ ζα θαζνξέδνπλ ζρΫζε επξψ κε μΫλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο 

απαξΪδεθηεο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά ζα πεξηιακβΪλνληαη θαη νη θξαηάζεηο πνπ 

αλαγξΪθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ δηαθάξπμε.  

- κε πνζνζηφ Ϋθπησζεο επη ηεο εθαηφ (%) ζηελ εθΪζηνηε δηακνξθνχκελε θαη πηζηνπνηνχκελε 

απφ ην ηκάκα πξνζηαζέαο θαηαλαισηά ηεο Γ/λζεο Δκπνξένπ θαη Σνπξηζκνχ ηνπ Κεληξηθνχ 

ΣνκΫα ηεο Ννκαξρέαο Αζελψλ κΫζεο ιηαληθάο ηηκάο ηνπο εέδνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα ρνξάγεζεο 

απηνχ.  

2. ΠξνζθνξΪ πνπ ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ γηα ηε δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγΪλνπ.  

  

4.  Η ηηκά ζα εέλαη ζηαζεξά γηα φιν ην δηΪζηεκα ηνπ ελφο (1) Ϋηνπο .  

 

 

Οη ΑγξνηηθΫο ζπλεηαηξηζηηθΫο Οξγαλψζεηο ζα αλαγξΪθνπλ ζηελ νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ, 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ: 

α)  γηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκά ζε επξψ ΓΤΟ ΣΗΜΔ : 

1) Σηκά ζηελ νπνέα ζα ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη νη θξαηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ δηαθάξπμε απηά 

(ΣΗΜΖ ΤΓΚΡΗΖ ) 

2) Σηκά ζηελ νπνέα δελ ζα ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θξαηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε δηαθάξπμε απηά 

(ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ) , ζρεηηθά εγθχθιηνο ηεο Γ.Γ.Δκπνξένπ Π1/3344/3-7-2000.  

Γηεπθξηλέδεηαη φηη, ε δηαθνξΪ κεηαμχ ηηκάο ζχγθξηζεο θαη ηηκάο πιεξσκάο γηα ην Ννζνθνκεέν, πξΫπεη 

λα αληαπνθξέλεηαη απνιχησο κε ην χςνο ησλ θξαηάζεσλ, πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε δηαθάξπμε απηά.  

ΠξνζθνξΫο πνπ δελ ζπλΪπηνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ δχλαηαη θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο 

πξνκεζεηψλ, λα κελ ιακβΪλνληαη ππφςε. 

 

β) γηα ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΓΤΟ ΠΟΟΣΑ ΔΚΠΣΧΖ: 

1)  Πνζνζηφ ζην νπνέν ζα ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη νη θξαηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε δηαθάξπμε απηά 

(ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΡΗΖ) 

2) Πνζνζηφ ζν νπνέν δελ ζα ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θξαηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ δηαθάξπμε απηά 

(ΠΟΟΣΟ ΠΛΖΡΧΜΖ), ζρεηηθά εγθχθιηνο ηεο Γ.Γ. Δκπνξένπ Π1/3344/3-7-20           

5. Ζ ηηκά ζα ηζρχεη γηα παξΪδνζε ησλ εηδψλ κΫρξη θαη ηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ (Απνζάθε 

Σξνθέκσλ).   

ΑΡΘΡΟ 15
ν
:  

ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθνχληνο νξγΪλνπ ζπγθξνηεέηαη επηηξνπά απφ εηδηθνχο επηζηάκνλεο θαη Ϊιινπο 

επαγγεικαηέεο πγεέαο ε νπνέα θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ρνξεγεηά, ειΫγρεη κεηΪ απφ 

ζρεηηθά εληνιά, αλ ην εξγνζηΪζην παξαγσγάο θαη νη απνζεθεπηηθνέ ρψξνη ηνπ ρνξεγεηά πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ηάξεζε ησλ αξρψλ ηνπ HACCP, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα ησλ Σξνθέκσλ 

θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο δηαηΪμεηο.   

 

ΑΡΘΡΟ  16
ν
:  ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
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Καηεγνξέεο: 

1. Πνηφηεηα, ΑζθΪιεηα θαη Τγηεηλά Σξνθέκσλ  

1.Α.ΥεκηθΫο επηκνιχλζεηο πνπ νθεέινληαη ζηελ παξνπζέα ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ εέλαη ηνμηθΫο γηα ηνλ 

Ϊλζξσπν, ησλ νπνέσλ ε παξνπζέα απαγνξεχεηαη ηειεέσο ά πεξηνξέδνληαη θΪησ απφ θαζνξηζκΫλα φξηα 

(εληνκνθηφλα, πξφζζεηα, ρεκηθΪ θαζαξηζηηθΪ, δηνμέλεο, θπηνθΪξκαθα θ.α.) 

1.Β. ΜηθξνβηαθΫο επηκνιχλζεηο πνπ νθεέινληαη ζηελ παξνπζέα παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη πνπ 

εέλαη ά φρη νξαηΫο καθξνζθνπηθΪ θαζψο θαη ηπρφλ απνθιέζεηο απφ ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα γηα ηα 

ηξφθηκα (Καλνληζκφο ΔΚ αξηζκ. 2073/2005). 

1.Γ. ΦπζηθΫο επηκνιχλζεηο απφ μΫλα ζψκαηα, σο πξνο ην ηξφθηκν. 

1.Γ. Καθφο ρεηξηζκφο ησλ εηδψλ θαηΪ ηελ επεμεξγαζέα, ζπζθεπαζέα απνζάθεπζε θαη κεηαθνξΪ. 

·         Με ηθαλνπνηεηηθά εκθΪληζε θαη ζπζθεπαζέα ηνπ εέδνπο θαη κε ζπκβαηά κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζέα. 

·         ΓηΪξθεηα δσάο κε αλακελφκελε ζηα εέδε θαη αθαηΪιιειε ά ειιηπάο επηζάκαλζε. 

·         Απνθιέζεηο απφ ηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζέα ηνπ εέδνπο θαηΪ ηελ παξΪδνζε  

1.Δ. Με θαηΪιιεια κεηαθνξηθΪ κΫζα θαζψο θαη αθαηΪιιειεο ζπλζάθεο κεηαθνξΪ ησλ εηδψλ. 

1.Σ Απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, πΫξα ησλ άδε πξνβιεπφκελσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ. 

2. Πνζφηεηα ά ρσξέο πξνΫγθξηζε αιιαγά εέδνπο  
ΑθνξΪ απνθιέζεηο ζηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηελ παξαγγειέα ηνπ 

Ννζνθνκεένπ θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο αληέζηνηρα.  

3.Υξφλνο παξΪδνζεο ησλ εηδψλ 
ΑθνξΪ ηνπο ρξφλνπο παξΪδνζεο ησλ εηδψλ φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηε δηαθάξπμε θαη φπσο απηνέ 

νξέδνληαη θαηΪ ηελ παξαγγειέα ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

4.Με ηάξεζε ινηπψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
ΑθνξΪ ινηπΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πΫξα απηψλ πνπ Ϋρνπλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ  

Κπξψζεηο 
 Γηα παξαβΪζεηο ηεο θαηεγνξέαο 1 ζα επηβΪιιεηαη πξφζηηκν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ γηα πξψηε θνξΪ 1,5% επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο (ρσξέο ΦΠΑ) πξνυπνινγηζζεέζαο 

δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο, γηα δεχηεξε θνξΪ 2,5% επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο (ρσξέο ΦΠΑ) 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηξέηε θνξΪ 3,5% επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο (ρσξέο 

ΦΠΑ) πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξΫο, ν 

πξνκεζεπηάο ζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ζα επηβΪιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 

ζην ΠΓ 118/2007. 

  

Γηα παξαβΪζεηο ηεο θαηεγνξέαο 2 ζα επηβΪιιεηαη πξφζηηκν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ γηα πξψηε θνξΪ 1%, επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο (ρσξέο ΦΠΑ) πξνυπνινγηζζεέζαο 

δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο γηα δεχηεξε θνξΪ 1,5%, επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο (ρσξέο ΦΠΑ) 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηξέηε θνξΪ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο θαζαξάο 

θαηαθπξσζεέζαο δαπΪλεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξΫο, ζα επηβΪιιεηαη 

πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

  

Γηα παξαβΪζεηο ησλ θαηεγνξηψλ 3 θαη 4 ζα επηβΪιιεηαη πξφζηηκν θαη΄ εθηέκεζε ηεο ππεξεζέαο θαη 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο θαη θαηφπηλ ζρεηηθάο απφθαζεο απηνχ. 

  

ε πεξέπησζε πνπ ζα θαζπζηεξάζεη ν πξνκεζεπηάο λα πξνζθνκέζεη ηα εέδε ζην Ννζνθνκεέν ά 

παξαιεέςεη νξηζκΫλα απφ εθεέλα πνπ ηνπ παξαγγΫιζεθαλ ά δελ ηα πξνζθνκέζεη θαζφινπ, ά ζε 

πεξέπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο θαη κε αληηθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ 

ηαρζεέζα πξνζεζκέα, ηφηε ην Ννζνθνκεέν κπνξεέ λα αγνξΪζεη απηΪ ά αληέζηνηρα πξντφληα απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην, αθνχ πξνεγεζεέ Ϋξεπλα αγνξΪο γηα ηηο ηηκΫο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ ( π.ρ. 

Γειηέν πηζηνπνέεζεο ηηκψλ ηνπ ηκάκαηνο Πξνζηαζέαο Καηαλαισηά ηεο Γ/λζεο Δκπνξένπ ηεο 

Ννκαξρέαο Αζελψλ ) νπφηε ε ηπρφλ επηπιΫνλ δηαθνξΪ ηηκάο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθάο θαη ηεο εθ ηνπ 

ειεπζΫξνπ εκπνξένπ αγνξΪο, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε πξφζζεηε δαπΪλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηέα 

απηά, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά θαη θαηαινγέδνληαη ζε βΪξνο ηνπ κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ 

Γηνέθεζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνέ θαη θΪζε Ϊιιε απαέηεζε ηνπ Ννζνθνκεένπ θαηΪ ηνπ πξνκεζεπηά, ζα 

θξαηνχληαη κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ Γηνέθεζεο , απ‟ απηΪ πνπ Ϋρεη λα πΪξεη ν πξνκεζεπηάο 
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, ά απφ ηελ θαηαηεζεηκΫλε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά ζα βεβαηνχληαη ζαλ Γεκφζην 

Ϋζνδν θαη ζα εηζπξΪηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πεξέ εηζπξΪμεσο Γεκνζέσλ Δζφδσλ.  

ΑΡΘΡΟ 17
ν
:  ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ κεηαθνξΪ ησλ εηδψλ λα γέλεηαη ζε θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα κεηαθνξηθΪ κΫζα  

Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ πξΫπεη λα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο 

δηαηΪμεηο. 

Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη 7:00 – 8:30 π.κ. κΫρξη ηηο απνζάθεο καο . Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ 

ην δηθαέσκα λα αιιΪμεη ηηο παξαπΪλσ ψξεο παξΪδνζεο αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ. 

Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηξηκειά επηηξνπά ε νπνέα ζα νξέδεηαη γηα 

κέα εβδνκΪδα θΪζε θνξΪ απφ ηνλ Γηνηθεηά ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Σα κΫιε ηεο επηηξνπάο ζα εέλαη κφληκνη ππΪιιεινη ην δε Ϋλα απ‟ απηΪ πξΫπεη απαξαέηεηα λα εέλαη 

γηαηξφο.  

  

Αληηθεέκελα ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο εέλαη : 

1. Έιεγρνο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηηθάο απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ γηα ηα εέδε ηνπ ν πξνκεζεπηάο.  

2. Έιεγρνο ηεο Ϋγθαηξεο θαη ζσζηάο πνζνηηθΪ εθηΫιεζεο ηεο παξαγγειέαο απφ ηνλ πξνκεζεπηά.  

3. Έιεγρνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εέδνπο, νζκά , γεχζε, φςε θιπ.  

4. Λάςε δεηγκΪησλ, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, γηα Υεκηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ θιπ. Ϋιεγρν 

ζπληΪζζνληαο πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο ζην νπνέν ππνρξεσηηθΪ ζα αλαθΫξνληαη ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 14 ηνπ Κψδηθα ηξνθέκσλ θαη Πνηψλ ( εέδνο, πνηφηεηα, πνζφηεηα, 

παξαγσγφο ά ζπζθεπαζηάο ά εηζαγσγΫαο, πξνκεζεπηάο θαη θΪζε Ϊιιε πιεξνθνξέα γηα ηελ 

απζεληηθφηεηα ηνπ δεέγκαηνο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο).  

5. Έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, κε πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρεέσλ απηάο, ηεο 

θαηεγνξέαο, ηεο πξνΫιεπζεο θαζψο θαη θΪζε ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξέζκαηνο ησλ 

παξαδηδνκΫλσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηά εηδψλ.  

6. Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ κε ζχληαμε ηνπ αληέζηνηρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβάο, ην νπνέν ζα 

παξαδέδεηαη εληφο πΫληε (5) εξγαζέκσλ εκεξψλ ζηνλ πξνκεζεπηά πξνθεηκΫλνπ λα εθδνζεέ 

βΪζεη απηνχ ην ηηκνιφγην.  

7. Ζ δηαπέζησζε παξΪβαζεο ά ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζΫλησλ εηδψλ κε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

κε παξαιαβάο, ην νπνέν ζα απνζηΫιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά θαη ζα πεξηιακβΪλεη ηα 

παξαθΪησ ζηνηρεέα:  

Α) Ζκεξνκελέα παξαγγειέαο 

Β) Πνζφηεηα  

Γ) Δέδνο 

Γ) Πιάξεο αηηηνινγέα ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο 

Δ)Αλ δεκηνπξγάζεθε πξφβιεκα ζην Ννζνθνκεέν 

Σ) ΔΪλ ε παξΪβαζε Ϋρεη γέλεη θαη ζην παξειζφλ  

Ε) Να ππΪξρεη ε ππνγξαθά ηνπ πξνκεζεπηά ά εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηπρφλ παξαηεξάζεηο απηνχ, θαη ζε 

πεξέπησζε Ϊξλεζάο ηνπ λα αλαγξΪθεηαη φηη αξλάζεθε λα ππνγξΪςεη.  

Ζ) Αλ αληηθαηαζηΪζεθε ην εέδνο ζηελ ηαρζεέζα πξνζεζκέα. 

8. ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη θαηΪ ηελ δηελΫξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ κπνξεέ λα 

παξέζηαηαη ζαλ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο ν ηερλνιφγνο ηξνθέκσλ.  

9. Σεξνχκελε δηαδηθαζέα ζε πεξέπησζε πνπ ην παξαδηδφκελν εέδνο θξέλεηαη φηη δελ πιάξε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο :  

Α) ε πεξέπησζε πνπ ε επηηξνπά αξλεέηαη νκφθσλα ά θαηΪ πιεηνςεθέα ηελ παξαιαβά ησλ εηδψλ γηαηέ 

θξέλεη φηη κπνξεέ λα εέλαη αθαηΪιιεια πξνο βξψζε ( νπζηψδεηο καθξνζθνπηθΫο αιινηψζεηο , παξνπζέα 

εληφκσλ ά μΫλσλ ζσκΪησλ ) ά αθαηΪιιεια γηα θαηαλΪισζε (ζάκαλζε, ελδεέμεηο θιπ.) , λα κελ ηα 

επηζηξΫθνπλ αιιΪ λα θαινχλ αξκφδην Υεκηθφ ηεο Ννκαξρέαο Αζελψλ, θαη ζε πεξέπησζε πνπ δελ 

κπνξΫζεη λα παξεπξεζεέ ν αξκφδηνο ππΪιιεινο, λα παξαιακβΪλνληαη κε επηθχιαμε πξνθεηκΫλνπ λα 

εμεηαζζνχλ ηελ επφκελε εκΫξα. 

Α1) ε πεξέπησζε πνπ ε Ϋθδνζε ηνπ πνξέζκαηνο γέλεηαη ακΫζσο, ηφηε αλ κελ εέλαη ζεηηθά, ν 

πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη ηα εέδε, ακΫζσο, δηαθνξεηηθΪ ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη 

δηθαέσκα λα ηα αγνξΪζεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά, ε δε επηηξνπά λα 
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ζπληΪμεη πξαθηηθφ κε παξαιαβάο γηα ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, αλ δελ εέλαη 

αξλεηηθά , ηφηε ην Ννζνθνκεέν ππνρξενχηαη λα παξαιΪβεη ηα εέδε. 

Α2) ε πεξέπησζε πνπ ε Ϋθδνζε ηνπ πνξέζκαηνο δελ γέλεηαη ακΫζσο, ηφηε ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη 

λα αληηθαηαζηάζεη ηα εέδε ακΫζσο, δηαθνξεηηθΪ ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ην αγνξΪζεη απφ 

ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά , φηαλ δε εθδνζεέ ην απνηΫιεζκα, αλ κελ εέλαη ζεηηθφ, 

ζα επηβιεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηά , αλ δε εέλαη αξλεηηθφ , ν πξνκεζεπηάο , 

απαιιΪζζεηαη.  

Α3) εκεηψλεηαη , φηη ζηελ πεξέπησζε ηεο απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηΪ πιεηνςεθέα, ν πξνκεζεπηάο Ϋρεη 

ην δηθαέσκα ηεο δηαηηεζέαο. Γειαδά, κπνξεέ λα θιεζεέ ν Γηεπζπληάο, ά ν λφκηκνο αλαπιεξσηάο ηνπ 

γηα ηελ επέιπζε ηεο δηαθνξΪο.  

Α4) Αλ ν Γ/ληάο ζπκθσλάζεη κε ηελ θαηΪ πιεηνςεθέα απφξξηςε ησλ εηδψλ , ηφηε ηζρχνπλ ηα αλσηΫξσ 

αλαθεξφκελα. Αλ φκσο ν Γ/ληάο ά ν λφκηκνο αλαπιεξσηάο ηνπ δελ ζπκθσλάζνπλ κε ηελ απφξξηςε 

ηεο παξαιαβάο ησλ εηδψλ ηφηε ηα εέδε παξαιακβΪλνληαη θαλνληθΪ θαη ν πξνκεζεπηάο απαιιΪζζεηαη . 

Α5) Ο πξνκεζεπηάο Ϋρεη ην δηθαέσκα ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ γηα ιφγνπο πνηφηεηαο , λα 

δεηάζεη δεηγκαηνιεςέα , νπφηε εθαξκφδεηαη ε πξναλαθεξζεέζα δηαδηθαζέα. 

Β) ε πεξέπησζε πνπ ε επηηξνπά αξλεέηαη νκφθσλα ε θαηΪ πιεηνςεθέα ηελ παξαιαβά ησλ εηδψλ γηαηέ 

θξέλεη φηη εέλαη αθαηΪιιεια γηα ηελ ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη , ηφηε ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηάζεη ηα εέδε ακΫζσο, δηαθνξεηηθΪ ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ηα αγνξΪζεη απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην ζε βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά , ε δε επηηξνπά λα ζπληΪμεη πξαθηηθφ παξΪβαζεο γηα ηελ 

επηβνιά ησλ πξνβιεπνκΫλσλ θπξψζεσλ. 

Β1) εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξέπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ θαηΪ πιεηνςεθέα, ν πξνκεζεπηάο Ϋρεη ην 

δηθαέσκα ηεο δηαηηεζέαο, νπφηε εθαξκφδνληαη νη παξαπΪλσ παξΪγξαθνη Α3,Α4 πεξέ δηαηηεζέαο.  

Γ) ε πεξέπησζε πξνζθφκηζεο εηδψλ ηα νπνέα ζηεξνχληαη ελδεέμεσλ ζηελ Διιεληθά γιψζζα , δελ ζα 

παξαιακβΪλνληαη απφ ηελ επηηξνπά θαη ζα ζπληΪζζεη πξαθηηθφ παξΪβαζεο.  

Γ) Σα εέδε ζα παξαδέδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά ά ηνλ εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνένο ζα 

πξΫπεη λα εέλαη ελάιηθνο θαη εγγξΪκκαηνο , ψζηε λα κπνξεέ λα ππνγξΪςεη ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα.  

Δ) ην πξαθηηθφ παξαιαβάο ζα αλαγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ην εέδνο, ε πνζφηεηα , ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

πνηφηεηαο, θαηεγνξέαο, ν ηφπνο πξνΫιεπζεο θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

ρνξεγνχκελνπ πξντφληνο θαη ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

Σ) Σν πξαθηηθφ παξΪβαζεο ά κε παξαιαβάο ζα πεξηιακβΪλεη ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη θαη ζην 

πξαθηηθφ παξαιαβάο , φπσο επέζεο θαη ηελ δηαπηζησζεέζα παξΪβαζε. 

Ε) Ο πξνκεζεπηάο ζα ππνγξΪθεη ην αλσηΫξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ παξαηεξάζεηο ηνπ. 

Ζ) ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο ά ν εθπξφζσπνο πνπ αξλεέηαη λα ππνγξΪςεη ζηα αλσηΫξσ 

πξαθηηθΪ ε επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα ηα ζεκεηψζεη. 

Δπέζεο κπνξεέ λα δεπηεξνινγάζεη ζε ηπρφλ παξαηεξάζεηο ηνπ πξνκεζεπηά. 

Θ) Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα δέλεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα ζρεηηθά κε ην 

ρνξεγνχκελν εέδνο. 

Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη θαηΪ ηα θαζηεξσκΫλα κΫζα ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ηνπ Φ.Ν.Α. 

(Απνζάθε Σξνθέκσλ ), κε επζχλε, δαπΪλε θαη κΫξηκλα ηνπ πξνκεζεπηά. 

  

ΑΡΘΡΟ 18
ν
:  ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ – ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

Α) Οη Ϋιεγρνη δηαθξέλνληαη ζε : 1. Μαθξνζθνπηθνχο θαη 2. Δξγαζηεξηαθνχο.  

Οη εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη πεξηιακβΪλνπλ : 

1. Σνλ ρεκηθφ  

2. Σνλ Μηθξνβηνινγηθφ  

3. Σνλ παξαζηηνινγηθφ  

4. Σνλ ηνμηθνινγηθφ θιπ.  

Β) Οη αλσηΫξσ Ϋιεγρνη δηελεξγνχληαη (δηελΫξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ, ιάςε δεηγκΪησλ θαη 

απνζηνιά γηα εξγαζηεξηαθφ Ϋιεγρν) απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο αξκφδηεο ΥεκηθΫο, ΚηεληαηξηθΫο θιπ. 

Τπεξεζέεο, απφ ηηο ΔπηηξνπΫο παξαιαβάο , νη νπνέεο ζε θΪζε παξαιαβά δηελεξγνχλ θαη ηνλ 

καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν. 

Όζν γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ, δειαδά γηα ηελ ιάςε δεηγκΪησλ θαη ηελ απνζηνιά ηνπο ζηα αξκφδηα 

εξγαζηάξηα, ηνλ δηελεξγνχλ φπνηε ηνλ ζεσξνχλ ζθφπηκν ά νπσζδάπνηε ζε θΪζε πεξέπησζε 

ακθηβνιέαο γηα ηελ πνηφηεηα ά ηελ πξνΫιεπζε. Καη ζηηο δχν αλσηΫξσ πεξηπηψζεηο δηελΫξγεηαο 

εξγαζηεξηαθνχ ειΫγρνπ νη επηηξνπΫο παξαιαβάο ά ζηΫιλνπλ απεπζεέαο ηα δεέγκαηα ζηα αξκφδηα 

εξγαζηάξηα ά θαινχλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο (Γ/λζε Τγηεηλάο Αζελψλ, ηει: 2106464372 ) νη νπνέεο 
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ειΫγρνπλ καθξνζθνπηθΪ ην εέδνο θαη πξνβαέλνπλ ζηελ ιάςε δεέγκαηνο γηα εξγαζηεξηαθφ Ϋιεγρν 

εθφζνλ ην θξέλνπλ αλαγθαέν.  

Γ) Όηαλ δηελεξγεέηαη δεηγκαηνιεςέα, θαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ πξντφληνο, εέλαη απαξαέηεηε ε παξνπζέα 

ηνπ πξνκεζεπηά ά εμνπζηνδνηεκΫλνπ εθπξνζψπνπ απηνχ , ν νπνένο ζα ππνγξΪςεη ην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν. ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο ν εθπξφζσπφο ηνπ αξλεέηαη λα ππνγξΪςεη ην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο, ε επηηξνπά ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ φηη «ν πξνκεζεπηάο ά ν 

εθπξφζσπφο ηνπ αξλάζεθε λα ππνγξΪςεη» θαη δηελεξγεέ θαλνληθΪ ηελ δεηγκαηνιεςέα. 

Γ) Γεληθφηεξα , θαηΪ ηελ δηελΫξγεηα δεηγκαηνιεςέαο πξΫπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ θαζνξέδνληαη 

ζηα «Πεξέ δεηγκαηνιεςέαο» Ϊξζξα ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) ά ζε πεξέπησζε 

κηθξνβηνινγηθνχ ά ηνμηθνινγηθνχ ειΫγρνπ (δειεηεξηΪζεηο θιπ. ) ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο 

ΤγεηνλνκηθΫο ά ΚηεληαηξηθΫο ΓηαηΪμεηο.  

εκεηψλεηαη φηη, εΪλ δεηεζεέ, παξαδέδεηαη θαη ζηνλ πξνκεζεπηά φκνην δεέγκα, επέζεκα ζθξαγηζκΫλν, 

ην νπνέν ζα θαηαρσξεέηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο . 

Δ) ε πεξέπησζε κε θαλνληθνχ δεέγκαηνο ε παξαπνκπά ζηνλ ΔηζαγγειΫα ζα γέλεηαη απφ ην 

Ννζνθνκεέν. 

Σ) ΔΪλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ δεηγκΪησλ δηαπηζησζεέ φηη ην δεέγκα εέλαη κε θαλνληθφ ά κε θαλνληθφ – 

λνζεπκΫλν, ηφηε ε δαπΪλε ηνπ ειΫγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά.   

ΑΡΘΡΟ 19
ν
:  

ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΔΧ 

  

Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδέδνληαη φπσο νξέδεηαη ζηελ Ϋγγξαθε παξαγγειέα ηνπ Γξαθεένπ 

Σξνθέκσλ, ε νπνέα ζα δέδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά δχν (2)- ηξεηο (3) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα απφ ηελ 

εκΫξα πνπ επηζπκεέ ην Ννζνθνκεέν ηελ πξνζθφκηζά ηνπο.  

ε πεξέπησζε νπνηνπδάπνηε θσιχκαηνο, ε παξαγγειέα ζα δέλεηαη ηειεθσληθΪ. Ζ παξαγγειέα ζα 

πεξηιακβΪλεη ηελ αθξηβά πνζφηεηα ησλ εηδψλ θαη φ,ηη Ϊιιν ζηνηρεέν εέλαη απαξαέηεην. Ο πξνκεζεπηάο 

ζε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο ηεο παξαγγειέαο δελ ππΪξρεη ζηελ αγνξΪ ά γηα Ϊιιν θψιπκα πνπ αθνξΪ 

ζηελ παξΪδνζε, νθεέιεη λα ελεκεξψλεη θαη εγγξΪθσο ν Γξαθεέν Σξνθέκσλ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε 

απφ ηελ εκεξνκελέα εθηΫιεζεο ηεο παξαγγειέαο. ε πεξέπησζε επέζεο πνπ ν πξνκεζεπηάο 

αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεέ λα παξαδψζεη ηα εέδε ά παξαιεέςεη νξηζκΫλα απ‟ απηΪ ά παξαδέδεη 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζΫλησλ, ηφηε ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αγνξΪζεη ηα εέδε 

απφ ην ειεχζεξν εκπφξην εηο βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά.  

                                                     

ΑΡΘΡΟ 20
ν
 :  ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ  

1.       Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο 

δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά 

δηαθάξπμε. ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζην παξαπΪλσ φξγαλν κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

απνζθξΪγηζεο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ παξαδέδνληαη ζηελ Τπεξεζέα γηα επηζηξνθά, σο 

εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξΪγηζε γέλεηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 

1.1.    ε πεξέπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο γέλεηαη κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε κφλν ηηκά, απνζθξαγέδεηαη 

ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο κνλνγξΪθνληαη δε θαη 

ζθξαγέδνληαη απφ ην παξαπΪλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη θαηΪ ην ζηΪδην απηφ 

θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ αλΪ θχιιν. Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη, 

αιιΪ κνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην παξαπΪλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ‟ Ϋλα λΫν θΪθειν 

ν νπνένο επέζεο ζθξαγέδεηαη θαη ππνγξΪθεηαη απφ ην έδην φξγαλν θαη παξαδέδεηαη ζηελ Τπεξεζέα, 

πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζζεέ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε δηαθάξπμε ά ηελ 

πξφζθιεζε. 

2.       ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπΪλσ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ θαηαρψξεζε 

απηψλ πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππΫβαιαλ, θαηΪ δηαγσληζκφ, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξνπο απφ Ϋλα δηαγσληζκνχο, ζε πξαθηηθφ ην νπνέν ππνγξΪθεη θαη 

ζθξαγέδεη. 

3.       ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα, παξνπζέα κφλν απηψλ πνπ ππΫβαιαλ πξνζθνξΪ 

ά εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηνπο νπνένπο θαιεέ ην αξκφδην φξγαλν. ΠξνζθνξΪ πνπ 

ππνβιάζεθε απφ πξνκεζεπηά εθπξφζεζκα, δελ απνζθξαγέδεηαη, αιιΪ παξαδέδεηαη ζηελ ππεξεζέα γηα 

επηζηξνθά.  

4.       ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα ν ζρεηηθφο θΪθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδέ κε ηνπο 

ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο πνπ πεξηΫρνπλ ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, παξαδέδεηαη κε 

απφδεημε ζε ππΪιιειν ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα 

νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ 

απηψλ, επαλαθΫξνληαη γηα φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΝΑ, ζην 

παξαπΪλσ αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξΪγηζά ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ 
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ηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά εηδηθά πξφζθιεζε θαη αθνινπζεέ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηηκψλ θαηΪ ηα 

αλσηΫξσ. Όζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη. 

Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηνπο, νη 

ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ παξακΫλνπλ ζε απηφ.  

5.       Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επέζεο θαη ησλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ.  

6.       ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 

θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαέλεη επέζεο ζηελ 

απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 2. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπΪλσ, λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 2, ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθΪ 

πξνζθνκέδνληαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν νπνένο παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη 

απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγέδεη ην θΪθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αιιΪ θαιεέ 

εγγξΪθσο ζε ζπγθεθξηκΫλε εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ εθεέλε ζα νξέζεη, ηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηά 

θαζψο θαη φζνπο δηθαηνχληαη λα παξαβξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

  

ΑΡΘΡΟ 21
ν
:  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.       Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 

1.1.    Όηαν για ηην ηελική επιλογή ηοσ προμηθεσηή κριηήριο είναι μόνο η ταμηλόηερη ηιμή: 

ΑπνθιεηζηηθΪ ε ρακειφηεξε ηηκά. Ζ θαηαθχξσζε γέλεηαη ηειηθΪ ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ρακειφηεξε 

ηηκά, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο Ϋρνπλ θξηζεέ σο απνδεθηΫο κε βΪζε ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξΫο κε ηελ απηά αθξηβψο 

ηηκά θαη πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηεο 

πξφζθιεζεο. 

1.1.1.Όηαλ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηε ρακειφηεξε ηηκά δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ά, 

εθφζνλ ηνχην πξνβιΫπεηαη ζηε δηαθάξπμε, ζην Ϊξζξν 8α, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο 

απηΫο, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκά. ε 

πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα 

νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε 

ρακειφηεξε ηηκά θαη νχησ θαζ΄ εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ πξνζθνκέδεη, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο φηαλ ν ζπκκεηΫρσλ ππνβΪιιεη ςεπδά ά αλαθξηβά ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 6 ά/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/2007 ά ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθΫξσλ 

δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ 

ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ απφ ηελ 

δηαθάξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Γ/ηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ 

ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε. Δπέζεο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη 

ηα ζηε δηαθάξπμε θαζνξηδφκελα ειΪρηζηα αλαγθαέα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνυπνζΫζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 8α. 

2.       ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε, απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγΪλνπ. 

3.       Χο απαξΪδεθηεο απνξξέπηνληαη, επέζεο, νη πξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. Ζ δηαπέζησζε γηα ηελ ζπκθσλέα ά αζπκθσλέα κε ηνπο 

απαξΪβαηνπο φξνπο πνπ νξέδνληαη σο ηΫηνηνη απφ ηελ δηαθάξπμε θαη κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 

θαηΪ ην αλσηΫξσ Ϊξζξν 3 παξ. 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, κεηΪ 

απφ αηηηνινγεκΫλε γλψκε ηνπ αξκνδένπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ νξγΪλνπ. 

  

ΑΡΘΡΟ 22
ν
:  ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκΫλε 

γλσκνδφηεζά ηνπ, κπνξεέ λα πξνηεέλεη: 

1.       Καηαθχξσζε ηεο πξνκάζεηαο γηα νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ 

ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξέδεηαη ζηε δηαθάξπμε. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 30% γηα 
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δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεέζεο αμέαο κΫρξη 100.000 Δπξψ πεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ θαη ην 15% γηα 

δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζεέζεο αμέαο απφ 100.001 Δπξψ θαη Ϊλσ πεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ ζηελ 

πεξέπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ά ην 50% ζηελ πεξέπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα 

θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ θαζνξηδνκΫλνπ απφ ηελ δηαθάξπμε πνζνζηνχ, απαηηεέηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρά απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

2.       Σελ θαηαλνκά ηεο πξνο πξνκάζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ 

πεξηζζνηΫξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ά ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ εέλαη δηαηξεηφ θαη 

ππΪξρνπλ ηζφηηκεο ά ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο ηειηθφο πξνκεζεπηάο επηιΫγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ 

πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκΪηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθΫξνληεο πνπ εέραλ ηζφηηκεο ά 

ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο. 

3.       Μαηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλΪιεςε ηνπ κε ηξνπνπνέεζε ά κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

4.       Μαηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγά ζηελ δηαδηθαζέα ηεο 

δηαπξαγκΪηεπζεο, φηαλ ζπληξΫρεη ιφγνο επεέγνληνο πνπ δελ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζέαο. 

5.       Μαηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ ππφ ζηνηρεέα Η 

θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 20. 

6.       Οξηζηηθά καηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμάο πεξηπηψζεηο: 

6.1.    Όηαλ ν θνξΫαο δε ρξεηΪδεηαη πιΫνλ ην πιηθφ εέηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγέα εέηε ιφγσ 

δηαθνπάο ά πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνέα επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεέ ην πιηθφ. 

6.2.    Όηαλ ζπληξΫρνπλ Ϊιινη ιφγνη δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο πνπ επηβΪιινπλ ηελ καηαέσζε. 

7.       ΔηδηθΪ ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε ηηκά ζηνπο νπνένπο 

ππνβΪιιεηαη κέα κφλν πξνζθνξΪ ά ηειηθΪ γέλεηαη απνδεθηά κέα κφλν πξνζθνξΪ θαη εθφζνλ δελ 

ππΪξρνπλ ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα ηηκψλ εέηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ εέηε ηεο αγνξΪο πνπ λα 

επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθΪ, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβΪλεηαη ππνρξεσηηθΪ. 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ εθ λΫνπ νη παξαπΪλσ πεξηζηΪζεηο, ν 

δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκΪηεπζε ηεο ηηκάο. 

  

ΑΡΘΡΟ 23
ν
:  ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ   ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΑΝΑΘΔΗ 

1.       ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν Ϋγηλε θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πξνκάζεηαο, απνζηΫιιεηαη ζρεηηθά 

αλαθνέλσζε πνπ πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζηνλ ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 

1.1.    Σν πξνο πξνκάζεηα εέδνο. 

1.2.    Σελ πνζφηεηα. 

1.3.    Σελ ηηκά. 

1.4.    Σνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη ην πιηθφ. 

1.5.    Σε ζπκθσλέα ηεο θαηαθχξσζεο ά ηεο αλΪζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηεο 

πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρΫδην ζχκβαζεο πνπ Ϋρεη επηζπλαθζεέ ζηε δηαθάξπμε. 

1.6.    Σελ πξνζεζκέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 

2.       Με ηελ αλαθνέλσζε ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη σο ζπλαθζεέζα, ην δε Ϋγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αθνινπζεέ Ϋρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηάξα. 

3.       Ο Πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν θαηαθπξψζεθε ά αλαηΫζεθε ε πξνκάζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζΫιζεη ζε δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο αλαθνέλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθά 

ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο απηάο. Ο 

πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κΫζα ζε 15 εκΫξεο 

απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο αλαθνέλσζεο. ηελ πεξέπησζε φκσο απηά ν ρξφλνο παξΪδνζεο 

ησλ πιηθψλ αξρέδεη λα ππνινγέδεηαη κεηΪ απφ 10 εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο 

αλαθνέλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ ν ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ αξρέδεη λα 

ππνινγέδεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα αλαγγειέαο ηεο ζρεηηθάο πέζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε 

ππνγξΪθεηαη πξηλ απφ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθΫξεηαη παξαπΪλσ, ν ρξφλνο 

παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγέδεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 

4.       ΔΪλ ε θαηαθχξσζε ά ε αλΪζεζε γέλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηά ε αλαθνέλσζε απεπζχλεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, εΪλ ππΪξρεη, ζε αληέζεηε πεξέπησζε απνζηΫιιεηαη ζρεηηθά 

ηειενκνηνηππέα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηά. ηελ πεξέπησζε πνπ ε πιεξσκά ζηνλ πξνκεζεπηά 

πξνβιΫπεηαη λα γέλεη κε Ϊλνηγκα πέζησζεο, ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο κπνξεέ λα θαηαηεζεέ ζηνλ 

αληαπνθξηηά ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνράο παξακΫλεη ζε ηζρχ 

θαη απνδεζκεχεηαη κεηΪ ηελ θαηΪζεζε θαη απνδνρά ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο. 

5.       ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε αλαθνέλσζε, δελ πξνζάιζε λα ππνγξΪςεη ηελ ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ 

θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Ϊξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 24
ν
:  ΤΜΒΑΔΙ 

1.       ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ε 

ζχκβαζε ην θεέκελν ηεο νπνέαο επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε. Ζ Τπεξεζέα ζπκπιεξψλεη ζην θεέκελν 

ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά κε ηελ νπνέα ζπκκεηεέρε απηφο ζηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ε νπνέα πξνζθνξΪ Ϋγηλε απνδεθηά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ 

ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪθζεθε ζηελ δηαθάξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ‟ νηνλδάπνηε ηξφπν ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 

πξνκεζεπηά. 

2.       Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη φια ηα ζηνηρεέα ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπιΪρηζηνλ ηα εμάο: 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε. 

γ. Σα πξνο πξνκάζεηα πιηθΪ θαη ηελ πνζφηεηα. 

δ. Σελ ηηκά. 

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ. 

ζη. Σηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πιηθψλ. 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπάζεηο. 

ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξάηξεο. 

ζ. Σνλ ηξφπν επέιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκάο. 

ηα. Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη αλαπξνζαξκνγά. 

3.       Σν θεέκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ηνχην ζηεξέδεηαη, φπσο 

πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο, εθηφο θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά 

παξαδξνκψλ.  

4.       ε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλάζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνέεζε πξνβιΫπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, 

κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. Ζ απφθαζε ηεο 

δηνέθεζεο κε ηελ νπνέα ζπλαηλεέ ζηελ ηξνπνπνέεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεέ απφ νπνηνλδάπνηε Ϋρεη 

Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ. 

5.       Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ά, ζε πεξέπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εΪλ ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε ππνιεέπεηαη ηεο ζπκβαηηθάο, θαηΪ κΫξνο πνπ θξέλεηαη σο αζάκαλην απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 

β. Παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο 

ά εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

  

ΑΡΘΡΟ 25
ν
: ΔΓΓΤΗΔΙ 

1.       Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξΪηε-κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαέσκα 

απηφ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε. 

2.       Με ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά, πνπ απνηειεέ απηνηειά ζχκβαζε ην πηζησηηθφ έδξπκα αλαιακβΪλεη 

ηελ ππνρξΫσζε λα θαηαβΪιιεη νξηζκΫλν πνζφ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ 

νπνέν απεπζχλεηαη, ρσξέο λα κπνξεέ λα εξεπλΪ, νχηε αλ πξΪγκαηη ππΪξρεη ά αλ εέλαη λφκηκε ε 

απαέηεζε (θχξηα νθεηιά). 

3.       Οη θαησηΫξσ αλαθεξφκελεο εγγπάζεηο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ θαηαξράλ: 

α. Σελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ππεξεζέα πξνο ηελ νπνέα απεπζχλεηαη. 

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη. Σελ πιάξε επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε. 

δ. Σνπο φξνπο φηη: 

Η. Ζ εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηεο Ϋλζηαζεο ηεο δηδάζεσο 
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ΗΗ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηελ δηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε. 

ΗΗΗ. ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο 

ραξηνζάκνπ. 

ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 

απφ Ϋγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο 

εγγχεζεο. 

4.       Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

α. Ζ εγγχεζε απηά εθδέδεηαη ππΫξ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5%, επέ 

ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο νκΪδαο ζπκκεηνράο, κε ΦΠΑ. 
β. Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξΪ πιηθΪ θαη επηηξΫπεηαη απφ ηελ δηαθάξπμε ε πξνζθνξΪ κεξηθψλ απφ 

απηΪ, γέλεηαη δεθηά πξνζθνξΪ θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν 

πνζνζηφ ηεο αμέαο φισλ ησλ πξνζθεξνκΫλσλ πιηθψλ, αξθεέ απηά λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ 

αλαινγεέ ζηελ πξνυπνινγηδφκελε αμέα ηεο νκΪδαο ηξνθέκσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ δηαθάξπμε, ε 

δε θαηαθχξσζε πεξηνξέδεηαη ζηα πιηθΪ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 

γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη εθηφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα: 

Η. Σελ ζρεηηθά δηαθάξπμε, ηελ εκεξνκελέα δηαγσληζκνχ θαη  ηελ νκΪδα ηξνθέκσλ. 

ΗΗ. Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Ζ εγγχεζε πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ επέ Ϋλα 

κάλα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο πνπ δεηΪ ε δηαθάξπμε). 

δ. Αλαγθαέα ζηνηρεέα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο κε ηελ πξνζθνξΪ εέλαη: 

(1) ε αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ην πηζησηηθφ έδξπκα λα θαηαβΪιεη νξηζκΫλν πνζφ κεηΪ απφ απιά 

Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν θαη απεπζχλεηαη 

(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο 

(3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

(4) ε εκεξνκελέα Ϋθδνζάο ηεο 

(5) ηα ζηνηρεέα ηνπ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη. Σπρφλ ειιεέςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο 

πΫξαλ ησλ αλαγθαέσλ ζηνηρεέσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηΫξσλ εληφο πξνζεζκέαο 5 εκεξψλ 

απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ηνπ πξνκεζεπηά απφ ηελ Τπεξεζέα. 

5.       Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε ά ε αλΪζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε 

θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 10% ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο θΪζε νκΪδαο, ρσξέο ηνλ ΦΠΑ. 
β. Ζ εγγχεζε θαηαηέζεηαη πξν ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλεη εθηφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα: 

(Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκάζεηα πιηθΪ. 

(ΗΗ) Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξΫπεη λα εέλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ά παξΪδνζεο, θαηΪ ηνλ ρξφλν πνπ κε βΪζε ηε 

ζχκβαζε ν αγνξαζηάο ππνρξενχηαη λα παξαιΪβεη ηα πιηθΪ πιΫνλ δχν (2) κάλεο . 

6.       Δγγχεζε ζπκκεηνράο πνπ αθνξΪ ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν θαηαθπξψζεθε ά αλαηΫζεθε ε 

πξνκάζεηα, επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη κΫζα 

ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπάζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ 

Ϋιαβαλ κΫξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξΫθνληαη κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα 

νξηζηηθάο αλαθνέλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ζηελ πεξέπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθεζεέ Ϋλδηθν κΫζν ά 

Ϋρεη εθπλεχζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο Ϋλδηθψλ κΫζσλ ά παξαέηεζεο απφ απηΪ. 

7.       Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρψλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ εέλαη δηαηξεηφ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, νη εγγπάζεηο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ πνζφλ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ 

κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Γηα ηελ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ θαιάο εθηΫιεζεο απαηηεέηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγΪλνπ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε 

παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε, θαηΪ ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

8.       Δγγχεζε ζπκκεηνράο κπνξεέ λα δεηεζεέ θαη ζηηο πξνκάζεηεο κε ηηο δηαδηθαζέεο ηεο 

δηαπξαγκΪηεπζεο (εμαηξεηηθά ά απεπζεέαο αλΪζεζε). 

9.       ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. 

10.   Έληνθα γξακκΪηηα Γεκνζένπ. 
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α. Οη ηέηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηέσλ ά ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζένπ γέλνληαη δεθηνέ ζηελ νλνκαζηηθά 

ηνπο αμέα, σο εγγχεζε ζπκκεηνράο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

β. ε πεξέπησζε πνπ ζπληξΫρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην ΠΓ 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηΪπησζεο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο, γέλεηαη εθπνέεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηέσλ ηνπ Γεκνζένπ ζηελ αμέα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαηΪ ηνλ ρξφλν ηεο εθπνέεζάο ηνπο. 

γ. Ζ επηζηξνθά ησλ εληφθσλ γξακκαηέσλ ά ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζένπ γέλεηαη κε παξαιαβά ηνχησλ 

απφ ηνλ δηθαηνχρν ά εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ ππνγξαθά ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 

παξαιαβάο      

                      

ΑΡΘΡΟ 26
ν
:  ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

1.       Ο πξνκεζεπηάο πνπ δελ πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε γηα λα ππνγξΪςεη 

ηελ ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πνπ Ϋγηλε 

ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΦΝΑ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

2.       Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα, ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θΪζε δηθαέσκΪ ηνπ πνπ απνξξΫεη απ‟ απηά, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 20. 

3.       Ο πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε ά ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηΪζεθε κε 

επζχλε ηνπ Γεκνζένπ. 

β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

4.       Με ηελ απφθαζε θάξπμεο πξνκεζεπηά εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα ηνπ παξαζρεζεέ ε 

δπλαηφηεηα παξΪδνζεο ηνπ πιηθνχ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ γέλεηαη ζε βΪξνο ηνπ, πΫξαλ ηεο νπνέαο νπδεκέα παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε 

απνξξηθζΫληνο πιηθνχ γέλεηαη δεθηά. 

5.       ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκνδένπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα 

νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α. ΚαηΪπησζε νιηθά ά κεξηθά ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ 

πεξέπησζε. 

β. Πξνκάζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βΪξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηά εέηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηΫο 

πνπ εέραλ ιΪβεη κΫξνο ζηνλ δηαγσληζκφ κε δηαπξαγκΪηεπζε, εέηε κε δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ, εέηε κε 

δηαπξαγκΪηεπζε, αλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/2007. ΚΪζε Ϊκεζε ά 

Ϋκκεζε πξνθαινχκελε δεκέα ηνπ δεκνζένπ ά ηπρφλ δηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγέδεηαη ζε 

βΪξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηά. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γέλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεέηαη λΫα πξνκάζεηα ηνπ πιηθνχ, θαηΪ ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα. ηελ πεξέπησζε απηά, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γέλεηαη κε βΪζε θΪζε ζηνηρεέν, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αξκνδένπ 

νξγΪλνπ θαη κε βΪζε ηηο αξρΫο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ά νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηά απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξΫσλ 

πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε, 

επηβΪιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο 

Πνιηηηθάο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνέα ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρά 

εμεγάζεσλ θαη κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηνπ θνξΫα πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 

δ. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηά πνζνχ έζνπ κε ην 10% ηεο αμέαο ησλ πιηθψλ, γηα ηα νπνέα 

θεξχρζεθε Ϋθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαέσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε 

ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμΪξηεηα εΪλ ηειηθΪ Ϋθαλε ά φρη ρξάζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξέπησζε απηά, Ϋρνπλ εθαξκνγά θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

ε. Όηη Ϊιιν νξέδεηαη κε ην ζρεηηθφ Ϊξζξν ηνπ ΠΓ 118/2007.  

6.       ε πεξέπησζε πνπ ε πξνκάζεηα πιηθνχ ζε βΪξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηά γέλεηαη κε ηξνπνπνέεζε 

φξσλ ά ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλΪζεζεο ά ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνέεο 

θεξχρζεθε Ϋθπησηνο, θαηΪ πεξέπησζε, θαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθΫξνληνο ζε βΪξνο ηνπ, 

ιακβΪλεηαη ππφςε ε δηαθνξΪ πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ά 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνέα ζπκςεθέδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

  

ΑΡΘΡΟ 27
ν
:  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΧΜΗ                          ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Ζ πιεξσκά ζα γέλεηε ηκεκαηηθΪ κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα φηαλ ν πξνκεζεπηάο εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, κεηΪ ηελ εθηΫιεζε θΪζε παξαγγειέαο.  
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Γηα ηελ Ϋθδνζε ηνπ εληΪικαηνο απαηηνχληαη : 

1.       Σηκνιφγην  

2.       Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο & αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο 

3.       Πξαθηηθφ παξΪδνζεο θαη εηζαγσγάο ησλ εηδψλ ζηελ απνζάθε Σξνθέκσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ 

  

ΑΡΘΡΟ 28
ν
:  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Ο Πξνκεζεπηάο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα ππνρξενχηαη, κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε 

πνπ      ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη 

λα     πξνζθνκέζεη ζηελ Τπεξεζέα ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

  

ΑΡΘΡΟ 29
ν
 :  ΚΡΑΣΗΔΙ 

Σνλ Πξνκεζεπηά βαξχλνπλ : 

1. ΤπΫξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 1,5%  

2. Υαξηφζεκν 2% εέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.  

3. ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20% επέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ ραξηνζάκνπ  

4. 0,25% ζχκθσλα κε ην Ν. 2286/95 φπσο ηξνπνπνηνχκελνο ηζρχεη. Δπ‟ απηνχ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20%.  

5. 0,30 ππΫξ ηνπ ηακεένπ Αξσγάο ππαιιάισλ Τπ. Δκπνξένπ (Ν. 2286/95) . Δπ‟ απηνχ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20%.  

6. 2% ππεξ Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.3580/2007           

7.  0,20 % (Ν.3580/2007 Ϊξζξν 6, παξ.7)  

8. Φφξνο εηζνδάκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Ν. 2198/94.             

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν καο. 

  

ΑΡΘΡΟ 30
ν
:  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

   Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο εέλαη αλΪινγε κε ηελ νκΪδα ηξνθέκσλ θαη μεθηλΪ απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ηεο.  

ΑΡΘΡΟ 31ν:    

ηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο πνπ ζα αλαδεηρζεέ κεηνδφηεο Ϊιινο εθηφο απηνχ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ηα εέδε, 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηεο Ννκαξρέαο Αηηηθάο ά Ϊιιε Γεκφζηα Αξρά θαη ε ζχκβαζε πνπ ηπρφλ 

ππνγξΪθεθε παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη θαη ν ρνξεγεηάο δελ δηθαηνχηαη λα δεηάζεη απνδεκέσζε γηα ην 

ιφγν απηφ. Δπέζεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο πνπ ε ΚΑΤΚΤ ά Ϊιινο θνξΫαο ρνξεγάζεη δσξεΪλ απφ ηα 

απνζΫκαηΪ ηνπ εέδε ζην Ννζνθνκεέν πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ά θαηΪ Ϋλα κΫξνο ηηο αλΪγθεο ηνπ 

κνλνκεξψο ην Ννζνθνκεέν καο θαη ρσξέο δηθαέσκα γηα απνδεκέσζε απφ κΫξνπο ηνπ πξνκεζεπηά 

κπνξεέ λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο πνζφηεηεο κΫρξη θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπο.  

ΑΡΘΡΟ 32
ν
:    

Γηα φηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ 118/2007, Ν. 2286/95,Ν. 

3329/05, Ν3527/2007, Ν.3580/2007 κε ηηο εθΪζηνηε ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπο.  Αξκφδηα Γηθαζηάξηα 

γηα ηελ επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ εέλαη ηα Γηθαζηάξηα Αζελψλ. 
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                                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ    Γ΄ 

 

 

                                                       ΜΔΡΟ  1
ν
  

 

 

ΔΗΓΖ  ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΗΜΖ 

 

 

                                          ΟΜΑΓΑ   1
Η

  

 

                              ΝΧΠΑ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ  

        

Α/Α ρφιηα 

 

 

CPV 

 

 

SAP 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο 
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

1 ΑΓΓΟΤΡΗΑ 03221270-9 40000001 ΣΔΜ 6000 3000,00 

2 ΔΛΖΝΟ 15872300-4 40000015 ΚΗΛΟ 1200 1440,00 

3 ΑΥΛΑΓΗΑ 03222322-6 40000927 ΚΗΛΟ 2500 4250,00 

4 ΒΔΡΤΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΗΛΟ 500 800,00 

5 ΠΑΣΕΑΡΗΑ 03221110-0 40000444 ΚΗΛΟ 250 250,00 

6 ΜΑΗΝΣΑΝΟ 

 

44423000-1 

 

40000009 ΚΗΛΟ 600 660,00 

7 ΑΝΗΘΟ 44423000-1 40000002 TEM 550 605,00 

8 ΚΟΡΓΑ 03121100-6 40000016 ΣΔΜ 600 180,00 

9 

ΚΑΡΟΣΑ 

ΝΧΠΑ 

 

03221112-4 

 

40000004 ΚΗΛΟ 4000 4000,00 

10 ΚΔΡΑΗΑ 03222333-6 40000023 ΚΗΛΟ 400 1000,00 

11 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ 

ΝΧΠΑ 

 

03221250-3 

 

40000005 ΚΗΛΟ 13000 26000,00 

12 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 

 

03221420-6 

 

40000327 ΚΗΛΟ 1500 2100,00 

13 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 

ΦΡΔΚΑ 

 

03221113-1 

 

40000299 ΚΗΛΟ 800 1040,00 

14 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 

ΞΔΡΑ 

 

03221113-1 

 

40000006 ΚΗΛΟ 5500 4400,00 

15 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ 

ΣΑΚΧΝΗΚΔ 

 

 

 

03221000-6 

 

 

 

40000018 
ΚΗΛΟ 1800 3510,00 

16 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ 

ΦΛΑΚΔ 

 

03221000-6 

 

40000437 ΚΗΛΟ 500 975,00 

17 ΛΑΥΑΝΟ 03221410-3 40000007 ΚΗΛΟ 1200 720,00 

18 ΛΔΜΟΝΗΑ 03222210-8 40000008 ΚΗΛΟ 500 700,00 

19 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 

 

03222240-7 

 

40000958 ΚΗΛΟ 500 450,00 

20 ΜΑΡΟΤΛΗ 03221310-2 40000329 ΣΔΜ 200 100,00 
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21 ΜΠΑΝΑΝΔ 

 

03222111-4 

 

40000010 ΚΗΛΟ 8000 12000,00 

22 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 

 

03221430-9 

 

40000447 ΚΗΛΟ 1000 2600,00 

23 

ΠΑΣΑΣΔ 

ΝΧΠΔ 

 

03212100-1 

 

40000954 ΚΗΛΟ 55000 44000,00 

24 ΠΔΠΟΝΗΑ 15332180-9 40000021 ΚΗΛΟ 5000 7500,00 

25 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ 

 

03222220-1 

 

40000957 ΚΗΛΟ 5500 3850,00 

26 

ΠΗΠΔΡΗΔ 

ΠΡΑΗΝΔ 

ΣΡΟΓΓΤΛΔ 

  

ΚΗΛΟ 900 1350,00 

27 ΡΟΓΑΚΗΝΑ 03222332-9 40000019 ΚΗΛΟ 2000 3200,00 

28 

ΠΑΝΑΚΗ 

ΝΧΠΟ 

 

03221340-1 

 

40000955 ΚΗΛΟ 1700 2550,00 

29 ΣΑΦΤΛΗΑ 03222340-8 40000017 ΚΗΛΟ 1500 3000,00 

30 ΣΟΜΑΣΔ 03221240-0 40000012 ΚΗΛΟ 20000 26000,00 

31 ΚΑΡΠΟΤΕΗ 03222000-3 40000022 ΚΗΛΟ 1800 1440,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ 1
Ζ
  163670,00 

 

                                                    ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  1
Ζ

  ΟΜΑΓΑ  

 

                                                ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ 

                                             ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ  ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ    

 

ΓΔΝΙΚΑ: 

Ο ρνξεγεηάο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη βεβαέσζε χπαξμεο θαη νξζάο ιεηηνπξγέαο, ζπζηάκαηνο 

αλΪιπζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ (HACCP)  γηα ηνπο ρψξνπο 

εκπνξέαο θαη δηαθέλεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ά απφ δηαπηζηεπκΫλν 

θνξΫα πηζηνπνέεζεο. 

Σα ρνξεγνχκελα λσπΪ νπσξνιαραληθΪ πξΫπεη λα εέλαη 1
εο

 (πξψηεο) θαηεγνξέαο θαη λα 

αληαπνθξέλνληαη ζηηο πνηνηηθΫο πξνδηαγξαθΫο απηάο, λα κελ εκθαλέδνπλ αιινέσζε ηεο 

ζχζηαζάο ηνπο θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηάξσλ, επέζεο λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιένπο θαη ΑπνθΪζεηο ηνπ 

Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο.  

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 

Σν Ννζνθνκεέν ζα πξΫπεη λα παξαδέδεη εγγξΪθσο ηελ παξαγγειέα ησλ αλαγθαέσλ 

εηδψλ  10  εκΫξεο  κε πιάξε πεξηγξαθά απηψλ.  

Σν πξφγξακκα ηνχην ζα απνηειεέ  ηελ βΪζε θΪζε παξαγγειέαο , επηηξεπφκελεο ηεο 

ηξνπνπνηάζεψο ηνπ , σο πξνο ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ θαη κφλν ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο 

θαη σο πξνο νξηζκΫλα εέδε ηα νπνέα ζα παξαδέδνληαη φπσο νξέδεη ν Γ/ληάο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ ζηελ Ϋγγξαθε παξαγγειέα ηνπ ε νπνέα ζα δέδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά ηελ 
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πξνεγνχκελε ηεο πξνζθνκέζεσο εκΫξα ά δχν εκΫξεο ελσξέηεξα φηαλ παξεκβΪιιεηαη αξγέα, 

θαη ζα πεξηιακβΪλεη ηελ αθξηβά πνζφηεηα ησλ αλαγθαέσλ εηδψλ, ηελ θαηεγνξέα , 

πξνΫιεπζε θαη φηη Ϊιιν ζηνηρεέν εέλαη απαξαέηεην.  

ε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο ηεο παξαγγειέαο  δελ ππΪξρεη ζηελ αγνξΪ ν 

πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ελεκεξψζεη ακΫζσο ηε Γ/λζε ηνπ Ηδξχκαηνο  ε νπνέα ζα δψζεη 

θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, λΫα παξαγγειέα.  

ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο θαζπζηεξεέ λα παξαδψζεη ηα εέδε ά παξαιεέπεη 

νξηζκΫλα απφ απηΪ ά ηα παξαδψζεη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα παξαγγειζΫληα , ηφηε ην 

Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αγνξΪζεη απηΪ απ‟ επζεέαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε 

βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά χζηεξα απφ Ϋξεπλα ηεο αγνξΪο π.ρ. (Γειηέν Πηζηνπνέεζεο Σηκψλ ηεο 

Γ/λζεο Δκπνξένπ θαη Σνπξηζκνχ, Ννκ.-Αζελψλ). 



28 

 

                                            ΟΜΑΓΑ   2
Η

  

 

                              ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΙΜΑ  

 

Α/Α Καηεγνξέα Δηδψλ (CPV) 

 

 

SAP 
Πνζφηεηα 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο ρφιηα 
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

Σαθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

1 

ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ 

(15331170-9) 

 

40000953 

15430 θηιφ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 

ΑΓΚΗΝΑΡΔ 2000 5600,00 

€ 25.294,40 

40000245 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 

ΑΡΑΚΑ 6000 6600,00 

40000249 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ 630 6934,40 

40000247 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 

ΜΠΑΜΗΔ 2800 6160,00 

2 

ΚαηεςπγκΫλα ςΪξηα (15221000-3) 

40001312 

12000.00 θηιφ 

ΟΤΠΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ 

ΦΗΛΔΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 2000 11700,00 

€ 46.700,00 

40000923 ΓΑΛΔΟ ΦΔΣΑ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 10000 35000,00 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 2Ζ ΟΜΑΓΑ € 71.994,40 
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                       ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  2
Ζ

  ΟΜΑΓΑ  

 

 

                                  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ 

                         ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΙΔΤΜΑΣΧΝ 

Γηα ηα θαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα ηζρχνπλ νη εθΪζηνηε θεέκελεο θηεληαηξηθΫο  θαη 

πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο ηεο Δπξσπατθάο „Έλσζεο ζε φηη αθνξΪ ηελ επηζεψξεζε-εηζαγσγά-

ζπληάξεζε-επεμεξγαζέα θαη εκπνξέα απηψλ. 

Σα ρνξεγνχκελα θαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα ζα εέλαη Α‟ πνηφηεηαο θαη πγηεηλάο 

θαηαζηΪζεσο θαιΪ δηαηεξεκΫλα ζε θαηΪζηαζε θαηΪςπμεο θαη απ‟ επζεέαο βγαικΫλα απφ ηα 

ςπγεέα, ζπζθεπαζκΫλα ζε πιαζηηθφ θχιιν θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ. 

Ζ ζπζθεπαζέα ησλ πξντφλησλ ζα θΫξεη ηηο απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζηα ειιεληθΪ (εέδνο 

ςαξηνχ, εκεξνκελέα θαηΪςπμεο, εκεξνκελέα ιάμεο, ρψξα πξνΫιεπζεο, αξηζκφο Ϋγθξηζεο 

εξγαζηεξένπ ζε πεξέπησζε επεμεξγαζέαο θαη ηεκαρηζκνχ), θαζαξφ βΪξνο θαη πνζνζηφ 

επέπαγνπ (σο 15% γηα ηα ηεκαρηζκΫλα). 

Σα θαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα ζα εέλαη ηππνπνηεκΫλα νκνηφκνξθα θαηΪ κΫγεζνο θαη ην 

βΪξνο ηνπο ζα εέλαη: 

- νππηΪ θηιΫην 

- ΓαιΫνο θΫηα 280-320 gr. Ϋθαζην. 

-  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Σα εέδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ θαηεςπγκΫλσλ αιηεπκΪησλ, ζα παξαδέδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα νξέδεη ν Γ/ληάο ηνπ Ννζνθνκεένπ ζηελ Ϋγγξαθε παξαγγειέα ηνπ, πνπ ζα 

παξαδέδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά ηνπιΪρηζηνλ (4) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζεέζα ψξα 

παξΪδνζεο. 

ε πεξέπησζε Ϋιιεηςεο ηνπ παξαγγειινκΫλνπ εέδνπο απφ ηελ αγνξΪ, ν πξνκεζεπηάο 

εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ελεκεξψζεη γηα ηελ Ϋιιεηςε απηά ην Ννζνθνκεέν, ηνπιΪρηζηνλ 48 

ψξεο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζζεέζα ψξα παξΪδνζεο, πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη ρξφλνο γηα ηελ 

αιιαγά ζπζζηηένπ. 

Αλ ν πξνκεζεπηάο θαζπζηεξεέ λα πξνζθνκέδεη ηα εέδε ά παξαιεέπεη νξηζκΫλα απφ 

απηά ά πξνζθνκέδεη κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ παξαγγειζεέζα, ηφηε ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη 

ην δηθαέσκα λα αγνξΪδεη απηΪ ά αληέζηνηρΪ ηνπο απ‟ επζεέαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ζε 

βΪξνο ηνπ. 

                           ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ 

                         ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ   

ΓΔΝΗΚΑ: 

Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα εέλαη Α‟ πνηφηεηαο , ζα Ϋρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο 

ρξψκα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθΫο ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ πεξέ εκπνξέαο 
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θαηεςπγκΫλσλ ιαραληθψλ, απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο πξνκάζεηαο θαηεςπγκΫλσλ 

ιαραληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο. Δπέζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ «Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη αληηθεηκΫλσλ θνηλάο ρξάζεσο» θαη ηηο 

ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο.  

πγθεθξηκΫλα ζα εέλαη θαιΪ δηαηεξεκΫλα ζε θαηΪζηαζε θαηΪςπμεο θαη απ‟ επζεέαο 

βγαικΫλα απφ ηα ςπγεέα, ζπζθεπαζκΫλα ζε πιαζηηθφ θχιιν θαη εληφο ραξηνθηβσηένπ. Σν 

πεξηηχιηγκα ηεο ζπζθεπαζέαο λα εέλαη Ϊζηθην. Σν πξντφλ λα ζπληεξεέηαη ζε ζεξκνθξαζέα – 

18oC.  

Ζ ζπζθεπαζέα ησλ πξντφλησλ ζα θΫξεη ηηο απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζηα ειιεληθΪ.  

Σα θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ λα κελ παξνπζηΪδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκΪρηα λα κελ 

εέλαη θνιιεκΫλα κεηαμχ ηνπο) πνπ απηφ ζεκαέλεη δηαθνπά ηεο ςπθηηθάο αιπζέδαο.   

Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο-ρεκηθν-κηθξνβηνινγηθφο.   

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Σα θαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ ζα παξαδέδνληαη ζε νπνηαδάπνηε πνζφηεηα νξέδεη ην 

„Ίδξπκα. 

Σν  Ννζνθνκεέν ζα πξΫπεη λα παξαδέδεη εγγξΪθσο ζηνλ πξνκεζεπηά νθηαάκεξν 

πξφγξακκα ησλ αλαγθαέσλ εηδψλ (4) ηΫζζεξηο εκΫξεο πξηλ ηελ Ϋλαξμά ηνπ κε πιάξε 

πεξηγξαθά απηψλ.  

Ζ δνζεέζα παξαγγειέα κπνξεέ λα θαιχπηεη αλΪγθεο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 

δηπιαζένπ, ηξηπιαζένπ θιπ. ηνπ νθηαεκΫξνπ , εθφζνλ ην εέδνο κπνξεέ λα απνζεθεπηεέ ρσξέο 

θέλδπλν λα αιινησζεέ.  

ε πεξέπησζε πνπ  ν πξνκεζεπηάο θαζπζηεξεέ λα πξνζθνκέζεη ηα εέδε ά παξαιεέπεη 

νξηζκΫλα απφ απηΪ ά ηα παξαδέδεη  ζε  κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηα  παξαγγειζΫληα , ηφηε 

ην Ννζνθνκεέν  Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αγνξΪζεη απηΪ ά αληέζηνηρα ηνπο απ‟ επζεέαο απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην ζε βΪξνο ηνπ. ε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο ηεο παξαγγειέαο δελ ππΪξρεη 

ζηελ αγνξΪ ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ελεκεξψζεη κΫρξη ηηο 8 ην πξστ ηεο επνκΫλεο ηεο 

παξαγγειέαο εκΫξα, ηε Γηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ, πξνζθνκέδνληαο βεβαέσζε απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζέα γηα ηελ Ϋιιεηςε ηνπ εέδνπο. 

Σν Ννζνθνκεέν δελ κπνξεέ λα παξαγγΫιλεη Ϊιια εέδε, πΫξαλ ησλ αλαγξαθνκΫλσλ 

ζην ζρεηηθφ Ϊξζξν ηεο Σηκάο. 
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                                             ΟΜΑΓΑ   3
Η

  

 

                                        ΔΛΑΙΑ 

          
 

Α/Α 

Καηεγνξέα 

Δηδψλ 

(CPV)  Πνζφηεηα 

 

 

SAP 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο ρφιηα 
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

Σαθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

1 

Διαηφιαδν 

(15411110-

6) 

2500.00 

 

 

 

 

 

40001322 ηεκΪρην 

ΔΛΑΗΟΝ 

ΠΑΡΘΔΝΟ 

ΓΟΥΔΗΟ 5 

ΛΗΣΡΑ 2500 36500,00 € 36.500,00 

2 

ΛεπθΪ 

Ϋιαηα 

(09211710-

1) 4000.00 

 

 

 

40000985 θηιφ ΖΛΗΔΛΑΗΟ 4000 10000,00 € 10.000,00 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 4Ζ ΟΜΑΓΑ € 46.500,00 
 

                            

 

 

                   ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ 

                   ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΘΔΝΟΤ  ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 

 

Σν ρνξεγνχκελν εέδνο ζα πξΫπεη λα εέλαη: 

 

ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ θαη ζα ζπζθεπΪδεηαη απφ ηελ έδηα εηαηξέα. 

Αιιαγά ά ζπκπιάξσζε ηππνπνηεηεξένπ- ζπζθεπαζηεξένπ, πΫξαλ ησλ αλαγξαθνκΫλσλ ζηελ 

ζχκβαζε απηά γέλεηαη κφλν κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη απφθαζε ηεο 

ππεξεζέαο. 

 

Σν αλσηΫξσ εέδνο πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ 

θαη ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεσο, θαζψο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

Οη παξαγγειέεο ηνπ Ννζνθνκεένπ ζα παξαδέδνληαη ζε ζπζθεπαζέα πΫληε (5) ΛΗΣΡΧΝ,  ζε 

πεξέπησζε φκσο πνπ ε κεληαέα θαηαλΪισζε εέλαη θΪησ ησλ 1.000 ιέηξσλ , ηφηε ε 

παξαγγειέα θαη ε εθηΫιεζε ηεο ζα γέλεηαη κέα θνξΪ ηνλ κάλα. Οη δε ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα 

θΫξνπλ πψκα κηαο ρξάζεο θαη λα Ϋρνπλ εηηθΫηα πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

ΚΓΝ 1019/02.  

 

ΤπνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο  

 

Οη ππνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο πνπ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζηε ζπζθεπαζέα ηνπ ειαηφιαδνπ 

εέλαη: 

Α)Ολνκαζέα πψιεζεο-Πνηνηηθά θαηεγνξέα 

Β)Καζαξά πνζφηεηα πεξηερνκΫλνπ (ε κνλΪδα φγθνπ) 

Γ)Υξφλνο ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. Με δεδνκΫλν φηη ε δηαηεξεζηκφηεηα εέλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηξεέο κάλεο αιιΪ φρη κεγαιχηεξε απφ δΫθα νθηψ κάλεο, αξθεέ ε αλαγξαθά 

ηνπ κάλα θαη ηνπ Ϋηνπο σο ειΪρηζηνο ρξφλνο δηαηεξεζηκφηεηαο. 

Γ)Παξηέδα. ηελ πεξέπησζε πνπ ν ρξφλνο ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο πεξηιακβΪλεη θαη ηελ 

εκΫξα (εθηφο απφ ην κάλα θαη ην Ϋηνο) ηφηε ε παξηέδα κπνξεέ λα κελ αλαγξΪθεηαη. ΔΪλ φκσο 

δελ αλαγξΪθεηαη ε εκΫξα, ηφηε ε αλαγξαθά ηεο παξηέδαο εέλαη ππνρξεσηηθά. 

Δ)Ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο δηαηάξεζεο θαη ρξάζεο. 
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Σ) Όλνκα ά εκπνξηθά επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηά ά ηνπ ζπζθεπαζηά ά 

ελφο πσιεηά (δηαθηλεηά) εγθαηεζηεκΫλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο.  

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 

 

Σν Ννζνθνκεέν ζα πξΫπεη λα παξαδέδεη εγγξΪθσο ζηνλ πξνκεζεπηά ηελ παξαγγειέα 

ηνπ ηνπιΪρηζηνλ 5 εκΫξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζεέζα εκεξνκελέα παξΪδνζεο.  

ε πεξέπησζε αδπλακέαο  ηνπ πξνκεζεπηά λα εθηειΫζεη ηελ παξαγγειέα ,  ηφηε 

απηφο νθεέιεη  λα ελεκεξψζεη ην Ίδξπκα Ϋγθαηξα, θαη νπσζδάπνηε πξηλ απφ ηελ εκΫξα 

παξΪδνζεο, πξνθεηκΫλνπ λα κε θΫξεη επζχλε γηα ηελ κε πξνζθφκηζε.   

Αλ ν πξνκεζεπηάο θαζπζηεξεέ λα πξνζθνκέδεη ηα εέδε ά παξαιεέπεη νξηζκΫλα απφ 

απηΪ  ά πξνζθνκέδεη κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ παξαγγειζεέζα, ηφηε ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη 

ην δηθαέσκα λα αγνξΪδεη απηΪ ά αληέζηνηρΪ ηνπο απ‟ επζεέαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ζε 

βΪξνο ηνπ. 
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ΟΜΑΓΑ   4
Η 

 
ΝΧΠΑ ΚΡΔΑΣΑ 

 

  

ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΣΑ 

Α/Α 

Κατηγορία Ειδών 

(CPV)  Ποςότητα 

Όνομα 

Μονάδασ 

Μζτρηςησ χόλια Ποζόηηηα είδους Τιμή είδους 

1 

Αρνίςιο κρζασ 

(15115100-8) 600.00 κιλό 

ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 300 2340,00 

ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΙΑΓ. 300 1950,00 

2 

Βόειο κρζασ 

(15111000-9) 14000.00 κιλό ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑ 14000 84000,00 

3 

Γαλοποφλεσ 

(15112120-3) 160.00 κιλό ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ-ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΗ 160 560,00 

4 

Κοτόπουλα 

(15112130-6) 14000.00 κιλό ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΩΠΟ 14000 29400,00 

5 

Χοιρινό κρζασ 

(15113000-3) 3000.00 κιλό 

ΧΟΙΡΙΝΟ -ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ Μ/Ο ΕΙΑΓΩΓΗ 1500 6750,00 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο ΜΠΟΤΣΙ ΕΙΑΓΩΓΗ 1500 6300,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  3Η ΟΜΑΔΑ 131300,00 
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                   ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ 

                   ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

 

ΚξΫαο Βφεην, Νσπφ, Α‟ πνηφηεηαο: 

Μπνχηη βφεην Α/Ο λσπφ εηζαγσγάο 

 2.  ΚξΫαο Υνηξηλφ, Νσπφ, Α‟ πνηφηεηαο 

     α)Μπνχηη Υνηξηλφ Α/Ο 

     β)Μπξηδφιεο κε ΟζηΪ  

        3. Αηγνπξνβαηνεηδά (Αξλέ ΓΪιαθηνο ά Καηζέθη) , Νσπφ, Α‟ πνηφηεηαο, 

Δγρψξην, βΪξνπο 8 Ϋσο 12 θηιψλ ην θαζΫλα.  

 Θα παξαδέδνληαη ζε α)νιφθιεξα ζθΪγηα ρσξέο θεθΪιη, β)ζε κηζΪ ζθΪγηα 

ρσξέο θεθΪιη. 

 ΚΪζε κηζφ ζθΪγην πεξηιακβΪλεη ην αληέζηνηρν εκπξφζζην θαη νπέζζην κΫξνο. 

Γηα ηα παξαπΪλσ θξΫαηα ζα ππΪξρεη ζθξαγέδα πξνΫιεπζεο. Καη‟ εμαέξεζε ηελ πεξένδν ηνπ 

ΠΪζρα (Ϊββαην ΛαδΪξνπ-Κπξηαθά ηνπ ΘσκΪ) ηα νιφθιεξα λσπΪ αξληΪ θαη θαηζέθηα 

γΪιαθηνο ζα παξαδέδνληαη καδέ κε ην θεθΪιη (Με απνθνπηφκελν απφ ην ππφινηπν θξΫαο), 

ζχκθσλα κε ηελ 14/89 Αγνξαλνκηθά δηΪηαμε φπσο ηζρχεη εθΪζηνηε. 

 Σα λσπΪ θξΫαηα ζα δηαηέζεληαη ζε ζπζθεπαζέα VACUUM ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο, 

ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

 Σα λσπΪ θξΫαηα ζα εέλαη εγρψξηαο παξαγσγάο ά ζα πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

 Σα λσπΪ θξΫαηα ζα πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ πγηά δψα θαη απφ 

εγθεθξηκΫλα ζθαγεέα θαη εξγαζηάξηα επεμεξγαζέαο. 

 Σα λσπΪ θξΫαηα ζα πξΫπεη λα θΫξνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζεκΪλζεηο, φπσο 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο, ΚηεληαηξηθΫο θαη ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη 

ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θαηΪιιεια ΠηζηνπνηεηηθΪ Κηεληαηξηθάο Δπηζεψξεζεο. 

 Σα Αηγνπξνβαηνεηδά (Αξλέ γΪιαθηνο ζε νιφθιεξα ζθΪγηα καδέ κε ην θεθΪιη 

θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ ΠΪζρα – βΪξνπο 8-12 kgr Ϋθαζην)  

ζα θΫξνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζθξαγέδεο θαηαιιειφηεηαο , θαηεγνξέαο ζθαγένπ θαη 

πξνΫιεπζεο. 

 Σν ηεκαρηζκΫλν θξΫαο ζα ζπζθεπΪδεηαη ζε πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζέα. 

Ζ πξψηε ζπζθεπαζέα ζα εέλαη δηαθαλάο θαη Ϊρξσκε. Ζ πξψηε θαη δεχηεξε ζπζθεπαζέα ζα 

πξΫπεη λα αληαπνθξέλνληαη πξνο φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη λα κελ αιινηψλνπλ ηα 

νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ θξΫαηνο, νχηε λα κεηαδέδνπλ ζην θξΫαο νπζέεο 

επηβιαβεέο γηα ηελ πγεέα ηνπ αλζξψπνπ. 

 Σν ηεκαρηζκΫλν θξΫαο ζα θΫξεη ζάκα αλαγλψξηζεο, ην νπνέν ζα επηζΫηεηαη 

ζε εηηθΫηα πνπ πξνζαξηΪηαη ά ηππψλεηαη ζηελ πξψηε ά ζηε δεχηεξε ζπζθεπαζέα. Ζ εηηθΫηα 

ζηε δεχηεξε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλε κε ηΫηνην ηξφπν, ψζηε λα 

θαηαζηξΫθεηαη κε ην Ϊλνηγκα ηεο ζπζθεπαζέαο (Καλνληζκφο Δ.E., αξηζκφο 853/2004). 

 Οη ελδεέμεηο ζηα ηεκΪρηα θξΫαηνο, ηα νπνέα πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθάο „Δλσζεο ζα αλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

 Ο ηεκαρηζκφο ηνπ λσπνχ θξΫαηνο πξΫπεη λα γέλεηαη απαξαέηεηα απφ 

εγθεθξηκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο ηεκαρηζκνχ θαη λα θΫξεη ηηο απαξαέηεηεο ζεκΪλζεηο  θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ Ϋγθξηζεο εγθαηΪζηαζεο ηεκαρηζκνχ. 

 ΔηδηθΪ γηα ηελ επηζάκαλζε ηνπ βφεηνπ θξΫαηνο 

 ηηο εηηθΫηεο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη: 

Ο θσδηθφο ηνπ δψνπ ά ηεο νκΪδαο δψσλ. 

Υψξα γΫλλεζεο 

Υψξα εθηξνθάο 

Υψξα ζθαγάο, Κσδηθφο ζθαγεένπ 

Υψξα ηεκαρηζκνχ, αξηζκφο Ϋγθξηζεο κνλΪδαο ηεκαρηζκνχ 

Ζκεξνκελέα ζθαγάο 

Ζκεξνκελέα αλΪισζεο 
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ΓηΪπιαζε/βαζκφο πΪρπλζεο δψνπ: λα εέλαη θαηεγνξέαο U απφ 1 σο 2 θαη απηφ λα 

αλαγξΪθεηαη ζηε ζάκαλζε 

Ο ρνξεγεηάο φπσο θΫξεη ηέηινπο πηζηνπνέεζεο γηα ηελ δηαρεέξηζε ηεο δηαζθΪιηζεο 

ηεο πγηεηλάο θαη  ηεο αλΪιπζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο , ησλ θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ γηα 

ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζέαο, ζπζθεπαζέαο, απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

εηδψλ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο ά απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα. ε πεξέπησζε πνπ 

ν πξνκεζεπηάο απιΪ δηαθηλεέ ην ηξφθηκν, πξνζθνκέδεη ηνπο ηέηινπο πηζηνπνέεζεο απφ ηελ 

εηαηξέα πνπ πξνκεζεχηεθε  ην ηξφθηκν. Ζ κεηαθνξΪ ηνπ ηξνθέκνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε 

νράκαηα φπνπ ζα ηεξνχλ ηνπο Τγεηνλνκηθνχο φξνπο ηεο Απνξξχπαλζεο θαη Απνιχκαλζεο 

απηψλ. 

ΤπνρξεσηηθΪ ζα θΫξνπλ ειεθηξνληθΪ θαηαγξαθηθΪ ζεξκνκΫηξσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν 

θαη ηελ ηάξεζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ απαηηάζεσλ ηεο κεηαθνξΪο ηνπ ηξνθέκνπ. 

Σα νράκαηα κεηαθνξΪο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ηέηιν πηζηνπνέεζεο θαηαιιειφηεηαο, 

αλαιπηηθΪ γηα ην θΪζε φρεκα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο αξρΫο.  

Ο πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ.) γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαζψο θαη κε ηνλ 

θαλνληζκφ, αξηζκφο 853/2004, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ.), πνπ θαζνξέδεη 

εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

Έιεγρνο:  Μαθξνζθνπηθφο Ϋιεγρνο, Δξγαζηεξηαθφο (Γ.Υ.Κ.) θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 

επηηξνπάο παξαιαβάο ηνπ ηξνθέκνπ.  

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΧΠΧΝ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ 

ΔΙΓΟ: ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΣΤΠΟΤ 65% 

Σα θνηφπνπια ηχπνπ 65% πξΫπεη λα εέλαη ζθαγκΫλα, απνπηεξσκΫλα , ρσξέο θεθΪιη θαη 

πφδηα πνπ θφβνληαη ζηνπο ηαξζνχο ά 1 εθαηνζηφ θΪησ απφ απηνχο θαη ρσξέο ην ζπθψηη, ην 

ζηνκΪρη θαη ηελ θαξδηΪ. 

Σα παξαδηδφκελα θνηφπνπια λα εέλαη βΪξνπο 1500 γξακκαξέσλ ην θαζΫλα. 

Να εέλαη ζχκθσλα κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα εζληθά θαη θνηλνηηθά λνκνζεζέα, πνπ 

αθνξΪ ηελ παξαγσγά θαη ηελ εκπνξέα λσπνχ θξΫαηνο πνπιεξηθψλ. 

Σν Νσπφ ΚξΫαο Πνπιεξηθψλ πξΫπεη λα δηαηεξεέηαη ζπλΫρεηα ζε ζεξκνθξαζέα πνπ δελ 

εέλαη θαηψηεξε απφ -2
ν
 νχηε αλψηεξε απφ +4

ν
 C. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο κεηαθνξΪο , ε 

ζεξκνθξαζέα δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηνπο +4
ν
 C. 

Σα ΝσπΪ Κνηφπνπια λα εέλαη: 

 Α‟ θαηεγνξέαο 

 ΑλΫπαθα, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο παξνπζέαζεο 

 ΚαζαξΪ, ρσξέο θαλΫλα νξαηφ ζψκα αθαζαξζέα ά αέκα 

 Υσξέο νξαηΫο θειέδεο αέκαηνο, εθηφο απφ φζεο εέλαη κηθξνχ κεγΫζνπο θαη 

δηαθξηηηθΫο 

 Υσξέο εμΫρνληα ζπαζκΫλα θφθαια  

 Υσξέο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ρσξέο έρλε πξνεγνχκελεο θαηΪςπμεο.  

           ΔηδηθΪ ηα ζθΪγηα ηεο θαηεγνξέαο Α‟ πξΫπεη λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

απαηηάζεηο: 

 Να Ϋρνπλ θαιά φςε. Σν θξΫαο πξΫπεη λα εέλαη παρχ, ην ζηάζνο αλεπηπγκΫλν, θαξδχ, 

καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξΫπεη λα εέλαη επέζεο θαη ηα πφδηα. ΠξΫπεη λα 

ππΪξρεη Ϋλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιέπνπο ζην ζηάζνο, ηελ πιΪηε θαη ηνπο 

κεξνχο. 
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 Λέγα κηθξΪ πνχπνπια, ηκάκαηα ζηειερψλ θαη ηξέρεο εέλαη δπλαηφλ λα ππΪξρνπλ 

πΪλσ  ζην ζηάζνο, ηα πφδηα, ηνπο γινπηνχο, ηηο θιεηδψζεηο ησλ θΪησ Ϊθξσλ  θαη ηηο 

Ϊθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο. 

    Σν Νσπφ θξΫαο πνπιεξηθψλ πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:  

 Σα ζθΪγηα πξΫπεη: 

 Να πξνΫξρνληαη απφ δψα ηα νπνέα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πγεηνλνκηθά επηζεψξεζε πξηλ 

ηε ζθαγά θαη θξέζεθαλ θαηΪιιεια γηα ζθαγά γηα ηελ εκπνξέα Νσπνχ θξΫαηνο 

πνπιεξηθψλ. 

 Να πξνΫξρνληαη απφ ζθαγεέν πνπ Ϋρεη αξηζκφ Ϋγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα 

Κηεληαηξηθά Τπεξεζέα. 

 Να Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε ρεηξηζκνχο ππφ ηθαλνπνηεηηθΫο ζπλζάθεο πγηεηλάο. 

 Να Ϋρνπλ απνπζέα ζαικνλΫιιαο. 

 Να Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πγεηνλνκηθά επηζεψξεζε κεηΪ ηελ ζθαγά θαη λα κελ Ϋρνπλ 

θξηζεέ θαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε. 

 Να θΫξνπλ ζάκαλζε θαηαιιειφηεηαο ε νπνέα λα πεξηιακβΪλεη:  

Α)Σν φλνκα ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ε εγθαηΪζηαζε, ην νπνέν κπνξεέ λα 

αλαγξΪθεηαη νινγξΪθσο, κε θεθαιαέα εέηε σο θσδηθφο κε δχν γξΪκκαηα, ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ πξφηππν ISO. 

Β)Σνλ αξηζκφ θηεληαηξηθάο Ϋγθξηζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο ζθαγάο. 

Γ)ην θΪησ ηκάκα ηε ζπληνκνγξαθέα CE, EC,EF,EG,EK ά ΔΤ. 

   Σα ζθΪγηα πνπ δελ ζπζθεπΪδνληαη αηνκηθΪ ζα θΫξνπλ ηηο παξαπΪλσ ελδεέμεηο εέηε κε 

κνξθά ζθξαγέδαο , εέηε κε κνξθά πιαθηδένπ θαηΪιιεια ηνπνζεηεκΫλνπ πΪλσ ζην θξΫαο.  

 ην πιαθέδην ζα αλαγξΪθεηαη θαη ε εκεξνκελέα ηεο Ϋλδεημεο «αλΪισζε πξηλ 

απφ…..» 

 Να ζπλνδεχνληαη θαηΪ ηε κεηαθνξΪ ηνπο απφ πηζηνπνηεηηθΪ θαηαιιειφηεηαο. 

 ΔπηπιΫνλ ηα ΝσπΪ θνηφπνπια λα εέλαη πξφζθαηεο ζθαγάο. Να πξνζθνκέδνληαη 

ζην Ννζνθνκεέν κηα εκΫξα κεηΪ ηελ ζθαγά θαη λα εέλαη Διιεληθάο πξνΫιεπζεο. 

 Ο  ρνξεγεηάο φπσο θΫξεη ηέηινπο πηζηνπνέεζεο γηα ηελ δηαρεέξηζε ηεο δηαζθΪιηζεο ηεο 

πγηεηλάο θαη  ηεο αλΪιπζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο , ησλ θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ γηα ηνπο 

ρψξνπο επεμεξγαζέαο, ζπζθεπαζέαο, απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ 

απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο ά απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα. ε πεξέπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηάο απιΪ δηαθηλεέ ην ηξφθηκν, πξνζθνκέδεη ηνπο ηέηινπο πηζηνπνέεζεο απφ ηελ 

εηαηξέα πνπ πξνκεζεχηεθε  ην ηξφθηκν. Ζ κεηαθνξΪ ηνπ ηξνθέκνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε 

νράκαηα φπνπ ζα ηεξνχλ ηνπο Τγεηνλνκηθνχο φξνπο ηεο Απνξξχπαλζεο θαη Απνιχκαλζεο 

απηψλ. 

ΤπνρξεσηηθΪ ζα θΫξνπλ ειεθηξνληθΪ θαηαγξαθηθΪ ζεξκνκΫηξσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 

ηάξεζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ απαηηάζεσλ ηεο κεηαθνξΪο ηνπ ηξνθέκνπ. 

Σα νράκαηα κεηαθνξΪο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ηέηιν πηζηνπνέεζεο θαηαιιειφηεηαο, 

αλαιπηηθΪ γηα ην θΪζε φρεκα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο αξρΫο.  

Ο πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ.) γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαζψο θαη κε ηνλ 

θαλνληζκφ, αξηζκφο 853/2004, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ.), πνπ θαζνξέδεη 

εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 



37 

 

Έιεγρνο:  Μαθξνζθνπηθφο Ϋιεγρνο, Δξγαζηεξηαθφο (Γ.Υ.Κ.) θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 

επηηξνπάο παξαιαβάο ηνπ ηξνθέκνπ.  

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΗ 

ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

ΔΗΓΟ: Γαινπνχια θαηες/λε ηχπνπ 67%     

 γαινπνχια ηχπνπ 67% πξΫπεη λα εέλαη ζθαγκΫλε, απνπηεξσκΫλε, ρσξέο θεθΪιη & πφδηα 

πνπ θφβνληαη ζηνπο ηαξζνχο ά Ϋλα εθαηνζηφ θΪησ απφ απηνχο θαη ρσξέο ην ζπθψηη, ην 

ζηνκΪρη θαη ηελ θαξδηΪ.  

ΒΪξνο εθΪζηνπ ηεκαρένπ : 4 – 6 θηιΪ. 

 Σα εέδε ζα εέλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη, ηφζν απηΪ φζν θαη ε δηαθέλεζά ηνπο, ζα πξΫπεη λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ «Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ», ηα ΠξνεδξηθΪ ΓηαηΪγκαηα θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

 Ζ θαηΪςπμά ηνπο ζα Ϋρεη γέλεη κε Ϊξηζηεο ζπλζάθεο επεμεξγαζέαο θαη πξνεηνηκαζέαο 

θαη κε ηνπο ελδεδεηγκΫλνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο.  

 Σα θαηεςπγκΫλα πνπιεξηθΪ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζΪξθαο ηνπο 

ζεξκνθξαζέα ≤ -18 °C θαη  λα δηαηεξνχληαη Ϋηζη θαζ φιε ηε δηαδηθαζέα ηεο δηαθέλεζεο θαη 

ηεο δηΪζεζάο ηνπο, κε ελδερφκελεο ζχληνκεο δηαθπκΪλζεηο πξνο ηα Ϊλσ ην πνιχ θαηΪ 3°C. 

 Σα θαηεςπγκΫλα πνπιεξηθΪ ζα πξΫπεη λα ζπληεξνχληαη απαξαέηεηα εληφο ςπθηηθψλ 

ζαιΪκσλ θαη ςπθηηθψλ ρψξσλ κε ζηαζεξά ζεξκνθξαζέα ≤ -18 °C θαη πγξαζέα 75 – 85%. 

 Σα πξντφληα θαηΪ ηελ παξΪδνζά ηνπο ζα πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε θαηΪζηαζε 

θαηΪςπμεο θαη απαγνξεχεηαη λα δηαηεζνχλ : 

1) Με κεξηθά ά νιηθά απφςπμε. 

2) Με επαλαθαηΪςπμε ηελ πεξέπησζε ηεο κεξηθάο ά νιηθάο απφςπμεο. 

3)Με ζπληάξεζε ζε ζεξκνθξαζέα κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο. 

 ηε ζπζθεπαζέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ, ζε εκθαλΫο θαη θαιΪ ηνπνζεηεκΫλν ζεκεέν, 

κε επθξηλά θαη αλεμέηεια γξΪκκαηα ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, νη εμάο ελδεέμεηο : 

α) Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν εκπνξηθφο ηέηινο ά ε Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο θαη ν αξηζκφο ηεο 

Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ηεο. 

β) Σν νλνκαηεπψλπκν ά ν ηέηινο ηεο επηρεέξεζεο φπνπ Ϋιαβε ρψξα ε θαηΪςπμε. 

γ) Ζ εκπνξηθά νλνκαζέα ηνπ εέδνπο. 

δ) Ζ εκεξνκελέα θαηΪςπμεο (εκΫξα – κάλαο – Ϋηνο ). 

ε) ΑλΪισζε θαηΪ πξνηέκεζε πξηλ απφ (εκΫξα – κάλαο – Ϋηνο ) 

Ο πξνκεζεπηάο φπσο θΫξεη ηέηινπο πηζηνπνέεζεο γηα ηελ δηαρεέξηζε ηεο δηαζθΪιηζεο ηεο 

πγηεηλάο θαη ηεο αλΪιπζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ησλ θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ γηα ηνπο 

ρψξνπο επεμεξγαζέαο, απνζάθεπζεο θαη δηαθέλεζεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ απφ ηηο 
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αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο ά απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα. ε πεξέπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηάο απιΪ δηαθηλεέ ην ηξφθηκν, πξνζθνκέδεη ηνπο ηέηινπο πηζηνπνέεζεο απφ ηελ 

εηαηξεέα πνπ πξνκεζεχηεθε ην ηξφθηκν. Ζ κεηαθνξΪ ηνπ ηξνθέκνπ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη 

κε νράκαηα (ςπγεέα) φπνπ ζα ηεξνχλ ηνπο Τγεηνλνκηθνχο φξνπο ηεο Απνξξχπαλζεο θαη 

Απνιχκαλζεο απηψλ.  

 ΤπνρξεσηηθΪ ζα θΫξνπλ ειεθηξνληθΪ θαηαγξαθηθΪ ζεξκνκΫηξσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη 

ηελ ηάξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ απαηηάζεσλ ηεο κεηαθνξΪο ηνπ ηξνθέκνπ. 

 Σα νράκαηα κεηαθνξΪο πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ηέηιν πηζηνπνέεζεο θαηαιιειφηεηαο, 

αλαιπηηθΪ γηα ην θΪζε φρεκα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο αξρΫο. 

 Ο πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ) γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ θαζψο θαη κε ηνλ 

θαλνληζκφ, αξηζκφο 853/2004,  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (Δ.Κ) πνπ θαζνξέδεη 

εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 

Έιεγρνο: Μαθξνζθνπηθφο Ϋιεγρνο, Δξγαζηεξηαθφο (Γ.Υ.Κ.) θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 

επηηξνπάο παξαιαβάο ηνπ ηξνθέκνπ 
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                                                ΜΔΡΟ  2
ν
  

 

 

                              ΔΗΓΖ  ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

 

                                                                       ΟΜΑΓΑ   5
Η

  

 

                                                          ΔΙΓΗ  ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ  

 

                      
 

Α/

Α ΔΗΓΟ 

 

 

 

CPV 

 

 

 

SAP 

 

 

πζθεπαζέ

α 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο  
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

1 ΑΛΑΣΗ 15872400-5 40001024 500gr θηιφ 1800 552,00 

2 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ-

ΚΟΛΑ 330ML 

 

 

15982000-5 

 

 

40001027 

 

ηεκΪρην 800 480,00 

3 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ 

330ML 

 

 

15982000-5 

 

 

40001026 

 

ηεκΪρην 1500 900,00 

4 

ΒΑΚΑΛΑΟ -

ΞΖΡΟ,ΤΓΡΑΛΑΣ

Ο 

 

 

 

 

15230000-9 

 

 

 

 

40000971 

 

θηιφ 500 4000,00 

5 ΓΑΦΝΖ 15872300-4 40000944  θηιφ 10 100,00 

6 ΡΗΓΑΝΖ 15872300-4 40000942  θηιφ 45 270,00 

7 ΓΤΟΜΟ 15872300-4 40000943  θηιφ 20 56,00 

8 ΞΤΓΗ 350-400gr 

 

 

24323400-8 

 

 

40000111 

ΦΗΑΛΖ 

350 – 

400gr ηεκΪρην 1600 400,00 

9 ΑΤΓΑ 03142500-3 40000968  ηεκΪρην 75000 6750,00 

10 

ΒΑΦΖ 

ΠΑΥΑΛΗΝΧΝ 

ΑΤΓΧΝ 

 

 

 

44800000-8 

 

 

 

40000968 

 

ηεκΪρην 100 90,00 

11 

ΦΤΣΗΚΟ ΛΗΠΟ 

ΜΑΓΔΗΡ. ΓΟΥΔΗΟ 

16ΚΗΛ. 

 

 

 

 

15841200-7 

 

 

 

 

40000924 

 

θηιφ 480 864,00 

12 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 

 

 

15511000-3 

 

 

40000936 

 

ηεκΪρην 3000 2400,00 

13 

ΥΑΛΒΑ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 

 

15812200-5 

 

 

40000924 

 

θηιφ 50 150,00 
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14 

ΚΟΜΠΟΣΑ 

ΡΟΓΑΚΗΝΟ 

 

 

 

15332400-8 

 

 

 

40000143 

 

 

 

πζθ 1 

θηινχ  ηεκΪρην 1200 840,00 

15 ΒΑΝΗΛΗΑ 

 

44423000-1 

 

40000945 

Σεκ 30 γξ 

 ηεκΪρην 900 45,00 

16 

ΡΧΗΚΖ 

ΑΛΑΣΑ-

ΣΑΡΑΜΑ ΣΟ 

ΚΗΛΟ 

 

 

 

 

15894700-8 

 

 

 

 

40000483 

 

θηιφ 41 152,90 

17 ΔΛΗΔ 

 

 

03222400-7 

 

 

40000963 

Καιακψλ 

Νν 4 ζπζθ 

1 θηινχ θηιφ 300 810,00 

18 ΕΑΥΑΡΖ 

 

15831000-2 

 

40000918 

πζθ 1 

θηινχ θηιφ 6000 5400,00 

19 ΕΔΛΔ 15332240-8 40000965  θηιφ 400 1440,00 

20 

ΜΠΔΗΚΗΝ 

ΦΑΚ.16gr 

 

 

15899000-6 

 

 

4000919 

 

 

Φαθ 16 γξ 
ηεκΪρην 500 200,00 

21 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΔΡ 

 

 

15612210-6 

 

 

40001013 

 

πζθ 200 

γξ 
θηιφ 1200 3000,00 

22 

ΦΗΛΣΡΟΤ 

ΓΑΛΛΗΚΟ 

 

 

15861000-1 

 

 

40000941 

 

πζθ 250 

γξ 
θηιφ 400 1920,00 

23 ΑΛΔΤΡΗ 15612120-8 40000262 Παθ 1θηι θηιφ 600 540,00 

24 

ΝΣΟΛΜΑΓΑΚΗΑ 2 

ΚΗΛΑ 

 

 

15897200-4 

 

 

40001028 

 

πζθ 2 

ΚΗΛΧΝ 
ΣεκΪρην 2 

ΚΗΛΧΝ 30 120,00 

25 

ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ 

ΣΤΠ.ΦΡΑΓΚΦΟΤΡ

ΣΖ 

 

 

 

 

 

15131130-5 

 

 

 

 

 

40000961 

 

θηιφ 1000 3900,00 

26 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 

 

15431100-9 

 

40000949 

 

θηιφ 2000 4400,00 

27 ΜΔΡΜΔΛΑΝΣΑ 

 

15332290-3 

 

40000926 

 

πζθ 4 θηι θηιφ 3000 4500,00 

28 ΝΔΡΟ 0,5ΛΗΣ 

 

15981000-8 

 

40000110 

 

ηεκΪρην 1000 250,00 

29 ΝΔΡΟ Η,5ΛΗΣ  

 

15981000-8 

 

10000507 

 

ηεκΪρην 1500 3825,00 

30 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ 

 

15872200-3 

 

40000946 

 

θηιφ 10 80,00 
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31 

ΚΑΝΔΛΛΑ 

ΚΟΜΜΔΝΖ 

 

 

 

15872200-3 

 

 

 

40000933 

 

θηιφ 20 60,00 

32 

ΚΑΝΔΛΛΑ 

ΑΚΟΠΖ 

 

15872200-3 

 

40000269 

 

θηιφ 8 24,00 

33 ΚΗΜΗΝΟ 15872200-3 40000935  θηιφ 5 75,00 

34 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ 

 

15872200-3 

 

40000956 

 

θηιφ 10 125,00 

35 ΜΠΑΥΑΡΗ 

 

15872200-3 

 

40000934 

 

θηιφ 10 150,00 

36 

ΚΡΑΗ ΦΗΑΛΖ 750 

ML 

 

 

15911000-7 

 

 

40000952 

 

ΦΗΑΛΖ 

750 ML 
ηεκΪρην 45 202,50 

37 

ΜΠΤΡΔ ΚΟΤΣΗ 

330ML 

 

 

15911000-7 

 

 

40000932 

 

ΚΟΤΣΗ 

330 ML 
ηεκΪρην 800 400,00 

38 

ΦΑΚΔ ΦΗΛΔ-

ΥΟΝΓΡΔ ΠΑΚ. 

500 ΓΡ 

 

 

 

 

03212220-8 

 

 

 

 

40001023 

 

 

 

ΠΑΚ 

500γξ 

θηιφ 700 1050,00 

39 

ΦΑΟΛΗΑ 

ΜΔΣΡΗΑ ΠΑΚ. 500 

ΓΡ. 

 

 

 

03212220-8 

 

 

 

40001015 

ΠΑΚ 

500γξ 

θηιφ 600 1140,00 

40 ΡΔΒΤΘΗΑ 

03212220-8 40000938 ΠΑΚ 

500γξ 
θηιφ 700 1400,00 

41 

ΑΡΓΔΛΔ 

ΑΚΔΦΑΛΔ 

 

 

 

15232000-3 

 

 

 

40001022 

 

ηεκΪρην 54 1080,00 

42 

ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 

ΚΟΜΜΔΝΟ 

 

 

 

15872100-2 

 

 

 

40000281 

 

θηιφ 80 480,00 

43 ΛΑΕΑΝΗΑ 15850000-1 40000930  θηιφ 200 180,00 

44 ΛΑΕΑΝΑΚΗ 

 

15850000-1 

 

40000947 

 

θηιφ 1000 1000,00 

45 ΠΔΠΟΝΑΚΗ 

 

15850000-1 

 

40000257 

 

θηιφ 150 150,00 

46 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 

15850000  

40000253 

 

θηιφ 1800 1800,00 

47 ΦΗΓΔ 
15850000  

40000258 

 

θηιφ 500 800,00 
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48 ΚΟΦΣΑ 
15850000  

40000252 

 

θηιφ 1500 1500,00 

49 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν 6 

15850000 40000255  

θηιφ 2500 2500,00 

50 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν 3 

15850000 40000931  

θηιφ 500 500,00 

51 

ΡΤΕΗ ΝΤΥΑΚΗ 

ΥΤΜΑ ΣΟ ΚΗΛΟ 

03211300-6 40000937  

θηιφ 5000 6000,00 

52 ΠΑΡΗΕΑΚΗ 

 

15131230-6 

 

40000962 

 

θηιφ 500 2500,00 

53 

ΗΜΗΓΓΑΛΗ ΦΗΛΟ- 

ΥΟΝΓΡΟ 500ΓΡ 

 

 

15625000-5 

 

 

40001014 

 

 

πζθ 

500γξ θηιφ 600 1080,00 

54 ΠΟΤΡΔ 15312100-9 40000282  θηιφ 1600 4000,00 

55 

ΣΟΜΑΣΑΚΗ-

ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΟ 

ΚΟΝΔΡΒΑ 

 

15331423-8 

 

40000920 

 

ηεκΪρην 3500 2975,00 

56 

ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 

Μ.Β. 1 ΚΗΛΟ 

 

 

15331425-2 

 

 

40000948 

 

ηεκΪρην 1200 2160,00 

57 

ΣΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΟ ΚΗΛΟ 

 

 

15863000-5 

 

 

 

40000934 

 

θηιφ 70 280,00 

58 

ΦΑΟΛΗΑ-

ΓΗΓΑΝΣΔ 

 

03221210-1 

 

40001016 

 

πζθ 

500γξ 
ηεκΪρην 400 1600,00 

59 

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 

250 ml 

 

15982100-6 

 

40001123 

 

πζθ 

250ml 
ηεκΪρην 1500 600,00 

60 ΟΓΑ ΦΑΓΖΣΟΤ 

 

24957000-7 

 

40000287 

 

θηιφ 40 32,00 

61 ΞΤΝΟ ΦΑΓΖΣΟΤ 

 

24957000-7 

 

40000503 

 

θηιφ 85 153,00 

62 ΛΔΜΟΝΗ ΥΤΜΟ 

 

15321300-7 

 

40000097 

ΑΡΣΤΜΑ 

330-350ml ηεκΪρην 3200 6240,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 5Ζ ΟΜΑΓΑ 90671,40 
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                                                                         ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ 

                                        ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ 
 

Σα παξαδηδφκελα εέδε ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ,ηηο 

ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαζψο θαη ηηο νδεγέεο ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο. 

Θα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο , ζπζθεπαζκΫλα ζε Ϊζηθηα- θαζαξΪ κΫζα κε φιεο ηηο 

απαξαέηεηεο ελδεέμεηο ζηελ ειιεληθά. 

Θα παξαδέδνληαη ην πξψην ηΫηαξην ηνπ δεισκΫλνπ ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο.   

 

 
                                                                   ΟΜΑΓΑ   6

Η
  

 

                                                     ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ  

Α/Α 

Καηεγνξέα 

Δηδψλ (CPV) 

 

 

SAP 
Πνζφηεηα 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο ρφιηα 
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

1 

Γηανχξηη 

(15551300-8) 

 

40001012 54000.00 ηεκΪρην ΓΗΑΟΤΡΣΗ 54000 21600,00 

2 

ΠαζηεξησκΫλν 

γΪια (15511100-

4) 

 

 

 

40000960 

55000 ιέηξν 

ΓΑΛΑ ΝΧΠΟ 

ΓΟΥΔΗΟ 

ΛΗΣΡΑ 40000 40000 32000,00 

 

 

 

 

40000991 ΓΑΛΑ ΝΧΠΟ 

0,5 ΛΗΣΡΟ 

ΣΔΜ 30000 15000 16500,00 

3 

θιεξφ ηπξέ 

(15544000-3) 

 

 

40000063 
500.00 θηιφ 

ΣΤΡΗ 

ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ 500 3150,00 

4 

Σπξέ θΫηα 

(15542300-2) 

 

40000959 5500.00 θηιφ ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 5500 30250,00 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 6Ζ ΟΜΑΓΑ 103500,00 
 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ   

 

Σν παζηεξησκΫλν γΪια πξΫπεη :  

 

Α. Να Ϋρεη ππνβιεζεέ ζε επεμεξγαζέα πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ Ϋθζεζε ζε πςειά ζεξκνθξαζέα 

γηα κηθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα (ηνπιΪρηζηνλ 71,7
ν
 C γηα 15΄΄  ά ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο) ά ζε 

δηαδηθαζέα παζηεξέσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη 

ζεξκνθξαζέαο γηα ηελ επέηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειΫζκαηνο.  

Β. Να παξνπζηΪδεη αξλεηηθά αληέδξαζε ζηελ δνθηκαζέα θσζθαηΪζεο θαη ζεηηθά αληέδξαζε 

ζηελ δνθηκαζέα ππεξνμεέδαζεο. Χζηφζν, επηηξΫπεηαη ε παξαγσγά παζηεξησκΫλνπ γΪιαθηνο 

κε αξλεηηθά αληέδξαζε ζηελ δνθηκαζέα ππεξνμεέδαζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηηθΫηα 

ηνπ γΪιαθηνο θΫξεη Ϋλδεημε φπσο «πςειάο παζηεξέσζεο». 
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Γ. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ παζηεξέσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζε ζεξκνθξαζέα πνπ 

δελ ππεξβαέλεη ηνπο 6
ν
 C  ζηελ νπνέα ζεξκνθξαζέα θαη ζπληεξεέηαη, ε δε δηΪξθεηα 

ζπληάξεζάο ηνπ θαζνξέδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηά θαη δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο 

πΫληε (5) εκΫξεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο εκεξνκελέαο παζηεξέσζεο. 

Γ. ηε ζπζθεπαζέα ηνπ παζηεξησκΫλνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη νη ελδεέμεηο 

«παζηεξησκΫλν» θαη «γΪια» ην ζάκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο ε δηΪξθεηα θαη ε 

ζεξκνθξαζέα ζπληάξεζάο ηνπ. ΔπηπιΫνλ κπνξεέ λα αλαγξΪθεηαη θαη ε Ϋλδεημε «θξΫζθν». Οη 

ελδεέμεηο απηΫο πξΫπεη λα εέλαη ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπαζέαο θαη κε επδηΪθξηηνπο 

ραξαθηάξεο.  

Να πιεξνέ ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα πνπ νξέδνληαη ζην Κεθ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 56/95.  

Δ. ΔΪλ πξφθεηηαη πεξέ νκνηνγελνπνηεζΫληνο παζηεξησκΫλνπ γΪιαθηνο θαη εΪλ κεέλεη ηνχην ζε 

αθηλεζέα 48 ψξεο δελ πξΫπεη λα ζρεκαηέδεηαη θαλεξφο δηαρσξηζκφο ηεο θξΫκαο θαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιέπνο ηεο ππεξθεέκελεο πνζφηεηαο 100 θπβ. εθαηνζηΪ γΪιαθηνο θηΪιεο 

ηνπ ελφο ιέηξνπ θαη αλαιφγνπ πνζφηεηαο γηα δνρεέα δηαθφξνπ κεγΫζνπο λα κε δηαθΫξεη 

Πεξηζζφηεξν απφ 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιέπνο ηνπ ελαπνκεέλαληνο γΪιαθηνο.  

Σ. Να πεξηΫρεη:  

1. Λέπνο 3,5%  

Γηα ιέπνο 3,5% εέλαη:  

Δηδηθφ βΪξνο εηο 15
ν
 C 1,028g/L 

Z. To παζηεξησκΫλν γΪια πξΫπεη λα παξαιακβΪλεηαη κε εκεξνκελέα ηεο εκΫξαο πνπ Ϋγηλε ζε 

απηφ ε παζηεξέσζε ά ηελ επνκΫλε. 

 

Ννζεέεο γΪιαθηνο εέλαη:  

1. Ζ πξνζζάθε λεξνχ 

2. Ζ κηθξφηεξα ά κεγαιπηΫξα αθαέξεζε ιέπνπο 

3. Ζ πξνζζάθε λεξνχ θαη ε αθαέξεζε ιέπνπο 

4. Ζ πξνζζάθε ζπληεξεηηθψλ 

5. Ζ αλΪκεημε ηερλεηνχ γΪιαθηνο κε πξαγκαηηθφ 

 

αλ απαηειά δάισζε ζεσξεέηαη ε πξνζθνξΪ Ϊιινπ γΪιαθηνο αληέ Ϊιινπ. ΑιινησκΫλν γΪια 

ζεσξεέηαη εθεέλν πνπ Ϋρεη απμεκΫλε νμχηεηα θαη πνπ πεξηΫρεη αθαζαξζέεο.  

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ – ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
  
Ζ δηαπέζησζε ηεο πγηεηλφηεηαο ηνπ γΪιαθηνο αθνξΪ : 

- Έιεγρν ηεο ρεκηθάο ηνπο ζχλζεζεο 

- ΜηθξνβηνινγηθΫο εμεηΪζεηο 

- ΒηνρεκηθΫο εμεηΪζεηο 

 

Ο Ϋιεγρνο γέλεηαη απηεπΪγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθΫο αξρΫο. Ζ δεηγκαηνιεςέεο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ΚΣΠ θαη ηελ θηεληαηξηθά λνκνζεζέα γηα 

αληέζηνηρε απνζηνιά δεηγκΪησλ ζην ΓΥΚ θαη ΚηεληαηξηθΪ εξγαζηάξηα. 

 

ΔΗΓΟ – ΠΟΟΣΖΣΑ – ΤΚΔΤΑΗΑ  

 

Ζ ζπζθεπαζέα ηνπ ζεξκηθΪ επεμεξγαζκΫλνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα πιεξνέ φινπο ηνπο φξνπο 

πγηεηλάο. Γελ πξΫπεη λα απειεπζεξψλεη πνζφηεηα ζηνηρεέσλ ζην γΪια πνπ ζα άηαλ δπλαηφλ 

λα ζΫζεη ζε θέλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεέα ά λα αιινηψζεη ηελ ζχζηαζε ηνπ γΪιαθηνο ά λα 

αζθάζεη επηβιαβά επέδξαζε ζηηο νξγαλνιεπηηθΫο ηνπ ηδηφηεηεο. 

 

Σν παζηεξησκΫλν γΪια ζα πξνκεζεχεηαη ζε ζπζθεπαζέα ½ ιέηξνπ ά ησλ 10-20 θηιψλ θαηΪ 

ηελ θξέζε ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

 

ηε ζπζθεπαζέα πξΫπεη απαξαηηάησο λα γξΪθεηαη Ϋληππνο ε εκεξνκελέα ηεο παζηεξηψζεσο 

θαη λα παξαδέδνληαη ζηα Ννζνθνκεέα ζε θηβψηηα κε εζσηεξηθΪ ρσξέζκαηα θαη λα Ϋρνπλ 
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ρεηξνιαβΫο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ζηηο κεηαθηλάζεηο. Οη ζπζθεπαζέαο (θηβψηηα) πξΫπεη λα 

επηζηξΫθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηά.  

 

ΚαηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ γΪιαθηνο ηα Ννζνθνκεέα ζα παέξλνπλ απαξαέηεηα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δεέγκα απφ φιε ηε παξαιεθζεέζα πνζφηεηα (500 – 1000 γξ) ηα νπνέα ζα 

βξΪδνπλ ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηνχ ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ΜεηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ 

γΪιαθηνο απφ ηα Ννζνθνκεέα ν πξνκεζεπηάο δελ ζα θΫξεη θακέα επζχλε αλ απηφ θφςεη. ΔΪλ 

ην γΪια, φηαλ βξΪζεη θφςεη ηνχην ζεκαέλεη φηη Ϋρεη απμεκΫλε νμχηεηα απνξξέπηεηαη ρσξέο 

θακέα Ϊιιε ρεκηθά εμΫηαζε.  

 

ηελ πεξέπησζε απηά ν ρνξεγεηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ην αληηθαηαζηάζεη ακΫζσο 

δηαθνξεηηθΪ ην Ίδξπκα κπνξεέ λα αγνξΪζεη έζε πνζφηεηα γΪιαθηνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην 

ζε βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά θαη ε ηπρφλ επέ πιΫνλ δηαθνξΪ ηηκάο θαζψο θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε 

δαπΪλε ζα βαξχλνπλ απηφλ (ηνλ πξνκεζεπηά). 

 

                          ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ 

                                        ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΤΡΗΧΝ     

 

ΓΔΝΗΚΑ: 

 

Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα εέλαη Α‟ πνηφηεηαο , ζα εέλαη δε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθέκσλ-Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ θνηλάο Υξάζεσο θαη ηηο ηζρχνπζεο ΤγεηνλνκηθΫο 

δηαηΪμεηο. 

Θα παξΪγνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Ο.Κ. , εθηφο ηεο θΫηαο πνπ Ϋρεη θαηνρπξσζεέ σο (Π.Ο.Π.) 

πξνζηαηεπφκελε νλνκαζέα πξνΫιεπζεο θαη παξΪγεηαη κφλν ζηελ ΔιιΪδα. 

Θα εέλαη θαιΪ δηαηεξεκΫλα ζε θαηΪζηαζε ςχμεο  θαη απ΄επζεέαο βγαικΫλα απφ ηα 

ςπγεέα. Ζ ζπζθεπαζέα ζα εέλαη Ϊζηθηε. Σα κεηαιιηθΪ δνρεέα πνπ πεξηΫρνπλ ηελ θΫηα ζα εέλαη 

ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε ρσξέο ρηππάκαηα ά ζθνπξηΫο.  

Έιεγρνο καθξνζθνπηθφο-ρεκηθν-κηθξνβηνινγηθφο.   
 

                                                                         ΟΜΑΓΑ   7
Η

  

 

                                                                  ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ  

Α/Α ΔΗΓΟ 

 

 

CPV 

 

 

SAP 

Όλνκα 

ΜνλΪδαο 

ΜΫηξεζεο 
Πνζφηεηα 

εέδνπο 

Σηκά 

εέδνπο 

1 

ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ ΣΟ 

ΚΗΛΟ 

 

15851000-8 

 

40000964 

θηιφ 522 991,00 

2 

ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑΚΗΑ-

ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ ΣΟ 

ΚΗΛΟ 

 

 

15812121-7 

 

 

40000498 

θηιφ 30 240,00 

3 ΑΡΣΟ ΓΛΤΚΟ 

 

15810000-9 

 

40001064 θηιφ 60 200,00 

4 ΛΑΓΑΝΔ 15810000-9 40000950 ηεκΪρην 115 287,00 

5 

ΓΛΤΚΑ ΦΤΓΔΗΟΤ-

ΓΗΑΦΟΡΑ 

 

15812200-5 

 

40001287 θηιφ 10 100,00 

6 ΚΟΤΡΑΜΠΗΔΓΔ 15812200-5 40000132 θηιφ 25 212,50 

7 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

15812200-5  

40000136 θηιφ 50 425,00 
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8 ΜΠΑΚΛΑΒΑΓΑΚΗΑ 15812200-5 40001154 θηιφ 10 100,00 

9 ΒΑΗΛΟΠΗΣΔ 15812122-4 40000138 θηιφ 120 1275,00 

10 

ΣΟΤΡΔΚΑΚΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟ 

 

44423000-1 

 

40000979 ηεκΪρην 800 800,00 

11 

ΦΛΟΓΔΡΔ 

(ΦΟΛΗΑΣΑ) 

 

15812120-0 

 

40001103 θηιφ 2 16,00 

12 ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΑΚΗΑ 

 

15812120-0 

 

40000497 θηιφ 10 80,00 

13 ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ 15612500-6 40000928 θηιφ 10 100,00 

14 ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ 15612500-6 40001153 θηιφ 10 100,00 

15 ΚΟΤΒΔΡ 15811200-8 40000983 θηιφ 50 90,00 

16 ΑΡΣΟ 15811100-7 40000967 θηιφ 41200 35020,00 

17 ΜΠΟΜΠΑ-ΑΝΣΟΤΗΣ 15811510-4 40001288 θηιφ 2,1 21,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 7
Ζ 

ΟΜΑΓΑ 40057,50 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
  

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ........................................................................................................  

ΚαηΪζηεκα ......................................................................................................................  

Γηεχζπλζε ................................................................................................................... .... 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ......................................................................................................  

ΔΤΡΏ ............................................................................................................................  

  

ΠΡΟ : 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124-61 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΗΘΜ...........................€...................................................................  

  

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

ΔΤΡΧ ............................................................... ππΫξ ηεο Δηαηξεέαο 

…………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................Γ/λζε……………

………. ........................................................................................................................ ....δηα ηελ 

ζπκκεηνρά ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

............................................................................................................................ γηα ηελ πξνκάζεηα 

……........................................................................ 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. ................................Γηαθάξπμά ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά εηο ηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξεέαο θαζ΄φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ε κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ 

κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε ηξεηο 

(3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ 

πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο, 

πξηλ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ ....................................................................................... 

  

(ΖΜΔΗΧΖ : Γηα ηελ ΣξΪπεδα ν ρξφλνο ηζρχνο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ Ϋλα (1) κάλα ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, φπσο ζρεηηθΪ αλαθΫξεηαη ζηε Γηαθάξπμε). 

  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ 

Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 

  

  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
  

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ........................................................................................................  

ΚαηΪζηεκα ................................................................................................................... ... 

Γηεχζπλζε .......................................................................................................................  

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ......................................................................................................  

ΔΤΡΏ ............................................................................................................................  

  

ΠΡΟ : 

ΠΡΟ : 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» 

ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124-61 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΗΘΜ...........................€................................................................... 
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Πιεξνθνξεζάθακε φηη ε Δηαηξέα …………………………………………νδφο …………………….. αξηζ. 

……………. σο πξνκεζεπηάο πξφθεηηαη λα ζπλΪςεη καδέ ζαο, σο αγνξαζηΫο, ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ πξνκάζεηα …………………………………….…., ζπλνιηθάο αμέαο 

…………………………… (εθηεινχκελε δπλΪκεη ηεο ππ‟ αξηζ. 02.11 δηαθάξπμεο 

ηνπ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε 

απηά ε εηαηξέα ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πνζνχ έζνπ πξνο ην 10% ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ (ρσξέο ΦΠΑ) δειαδά γηα ΔΤΡΧ …………………….... 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ε ΣξΪπεδα …………………………….. παξΫρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππΫξ 

ηεο εηαηξέαο θαη εγγπΪηαη πξνο εζΪο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, παξαηηνχκελε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, λα θαηαβΪιιεη κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο, αλεμΪξηεηα 

απφ ηπρφλ ακθηζβεηάζεηο, αληηξξάζεηο ά ελζηΪζεηο ηεο εηαηξέαο θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ ά κε 

ηεο απαέηεζάο ζαο, κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε θαη δάισζά ζαο φηη ε εηαηξέα παξΫβε ά 

παξΫιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδάπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θΪζε πνζφ πνπ ζα νξέδεηε ζηε δάισζε ζαο 

θαη πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηά. 

  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο 

ραξηφζεκνπ. 

  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ ………………………….  

  

(ΖΜΔΗΧΖ : Γηα ηελ ΣξΪπεδα ν ρξφλνο ηζρχνο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ δχν (2) κάλεο ηνπ 

ρξφλνπ παξΪδνζεο ησλ εηδψλ). 

  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.                                                        

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεσλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα 

Γεκνζένπ Γηθαένπ, καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ 

Ϋρεη θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο.    
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                                                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' 
 

 

               ΥΔΓΗΟ   ΤΜΒΑΖ 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ      

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 

"ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ" NΠΓΓ                  ΥατδΪξη, ……………………. 

IEΡΑ ΟΓΟ 343, 124 61 ΥΑΙΓΑΡΙ 

ΑΡ.χκβαζεο .:………………………… 

                                     

           ΤΜΒΑΗ  ………………………,00€ …………………… ΦΠΑ    

  

Γηα ηελ πξνκάζεηα  

…………………………………………………………………………………………………………… 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΡΣΙΔΧ ΤΜΒΑΔΧ: ................................................................. 

 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΡΣΙΔΧ ΤΜΒΑΔΧ: Σα γξαθεέα ηνπ Φ.Ν.Α. "ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ"  

                   ΗεξΪ Οδφο 343,  ΥατδΪξη  

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ: 

………………………………………………………………………. ………………………………….. 

ηνπ  Φ.Ν.Α.  "ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ" ,  ν    νπνένο ην εθπξνζσπεέ.  

……………………………………………………………………………………………………… 

εθπξφζσπνο   ηεο    εηαηξεέαο     

………………………………………………………………………………………………………… 

 ΟΓΟ…………………………………………………….ΠΔΡΗΟΥΖ………………………...ΣΚ…… 

ΑΦΜ……………………………………ΣΖΛ ……………………  FAX …………………………… 
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 Καηφπηλ δηελΫξγεηαο δεκφζηνπ Γηεζλά  δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα απνθαζηζζΫληα  ζηελ  

ππ‟αξηζκ. ………………………………………………………………….. πλεδξέαζά ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ,  θαηαθπξψζεθε ε πξνκάζεηα 

………………………………………………………………………, φπσο αλαιπηηθΪ θαη‟ εέδνο, 

θσδηθφ θαη ηηκά νξέδνληαη ζηo ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , ζηνλ δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν, πνπ  εθεμάο  ζα  απνθαιεέηαη γηα ζπληνκέα  Πξνκεζεπηάο, ν νπνένο θαη ηελ 

αλαιακβΪλεη, απνδερφκελνο  ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο 

φξνπο :  

1. ΤπνρξΫσζε ηνπ πξνκεζεπηά εέλαη λα εμαζθαιέδεη  απξφζθνπηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ κε ηα εέδε πνπ  θαηαθπξψζεθαλ ζ‟ απηφλ θαη πεξηιακβΪλνληαη ζηε παξνχζα 

ζχκβαζε, θαη ζηηο αλαγθαέεο θΪζε θνξΪ πνζφηεηεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηε παξαγγειέα 

. 

2. Ζ δηΪξθεηα  ηεο ζχκβαζεο ζα εέλαη …………… κελψλ απφ………………………………..  

Ϋσο……………………………………….. ,   δχλαηαη φκσο  λα παξαηαζεέ  επέ ηξέκελν απφ ηε 

ιάμε ηεο ηζρχνο απηάο, κφλν εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ  απφ ηελ  ππεξεζέα καο εγγξΪθσο  θαη 

αλεμΪξηεηα  απφ ηε ζχκθσλε ά κε γλψκε  ηνπ πξνκεζεπηά. 

3. Σα  πξνο πξνκάζεηα εέδε  ζα εέλαη   φκνηα θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 

ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. 

4. Ζ ρξεκαηηθά αμέα ηελ νπνέα  ην Φ.Ν.Α << ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ >> ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη 

ζην πξνκεζεπηά γηα ηα πξνο πξνκάζεηα εέδε, ζα εέλαη απηά πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ, εέηε θαηΪ ηηκά κνλΪδνο εέηε θαηΪ Ϊιιε ζπζθεπαζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζηε 

πξνζθνξΪ. Ζ ηηκά απηά δεζκεχεη ηνλ πξνκεζεπηά θαζ‟ φιε  ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζπκβΪζεσο θαζψο θαη θαηΪ ην δηΪζηεκα  παξαηΪζεψο ηεο, εθφζνλ απηά άζειε δεηεζεέ απφ 

ηελ Τπεξεζέα καο. 

5. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηάο θαηΫζεζε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηε κε 

αξηζκφ 

 ................................. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο............................. ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ  ......................................  

επξψ ( ................... €) (10% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβάο ηνπ Πξνκεζεπηά, ρσξέο 

ηνλ θφξν πξνζηηζΫκελεο αμέαο), ηζρχνο κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο, ε νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ θαηΪ ην 

αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθάξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ζα απνδεζκεπηεέ Ϊπαμ θαη ζα επηζηξαθεέ κεηΪ ηελ 

νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά φισλ ησλ θΪζεσλ ηνπ Ϋξγνπ, χζηεξα απφ ηελ Ϋγγξαθε 

εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα 

ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ Ϋγγξαθε 

εηδνπνέεζε πξνο ηελ εγγπάηξηα ηξΪπεδα θαη θνηλνπνέεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά ζε πεξέπησζε 

παξΪβαζεο θΪπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ά/θαη ηεο δηαθάξπμεο θαη ζε δηΪζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ 

ηελ εηδνπνέεζε απηάο γηα επηθεέκελε θαηΪπησζε. 

6. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξνο  πξνκάζεηα  εέδε ζην  ρψξν  πνπ ζα 

νξέδεηαη απφ ην Ννζνθνκεέν  κΫζα ζηα ρξνληθΪ φξηα πνπ oξέδνληαη απφ  ηε  παξαγγειέα θαη  

ζα εέλαη εχινγα   θαη ζχκθσλα κε   ηελ   αλαγθαηφηεηα   ρξάζεο   ησλ  εηδψλ απηψλ. 

7. ΠξνθεηκΫλνπ  γηα   εέδε κε  εκεξνκελέα ιάμεσο, ησλ  νπνέσλ ε ρξάζε  ιάγεη   ζε θαζνξηζκΫλε     

εκεξνκελέα, ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα  εθνδηΪδεη  ην Ννζνθνκεέν κε ηΫηνηα  ησλ  

νπνέσλ  ε  ρξάζε  ζα   επηηξΫπεηαη  γηα   Ϋλα  ηνπιΪρηζηνλ ρξφλν  απφ  ηελ  εκεξνκελέα  

απηψλ απφ  ην   Ννζνθνκεέν. 
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8. Σα  εέδε ησλ νπνέσλ ε πξνκάζεηα αλαηέζεηαη  ζηνλ  ζπκβαιιφκελν  πξνκεζεπηά εέλαη απηΪ 

πνπ αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηε θαηΪζηαζε ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄.Σα ζηνηρεέα  ηεο 

πεξηγξαθάο ησλ  εηδψλ εέλαη ζχκθσλα κε ηελ  ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά  θαη  νη 

αλαγξαθφκελεο  ηηκΫο  εέλαη  νη  ηηκΫο ηεο  νηθνλνκηθάο  πξνζθνξΪο  ηνπ θαη απνηεινχλ ηηο  

ζπκβαηηθΫο ηηκΫο.  

9. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ηεο πξνκάζεηαο ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππΫξβαζε 

ηκεκαηηθάο ά ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηά επηβΪιινληαη θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 32 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη κε ηα παξαθΪησ: 

 Αλ παξΫιζνπλ νη ζπκθσλεκΫλεο εκεξνκελέεο παξΪδνζεο θαη νη ππεξεζέεο δελ παξαδνζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιιεη σο 

πνηληθά ξάηξα γηα θΪζε εκΫξα θαζπζηΫξεζεο πνζνζηφ 0,05% επέ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ά 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 

 Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηάο 

απνδεέμεη φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ Πξνκεζεπηά αλ δελ 

εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε πεξέπησζε θάξπμεο 

ηνπ πξνκεζεπηά εθπηψηνπ, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε 

ζχκβαζε (κε Φ.Π.Α.) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο. 

 Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζα 

Αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

επνκΫλε πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά. 

 Με έδηα σο Ϊλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθΫο 

πξνζεζκέεο κφλν αλ ην Ϋξγν πεξαησζεέ κΫζα ζηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα. Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο 

πνπ επηβΪιινληαη γηα ππΫξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηά επηπιΫνλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππΫξβαζεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο πνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 

10. Απαγνξεχεηαη  ξεηΪ ε παξαρψξεζε ηεο πξνκάζεηαο ζε Ϊιινλ εθηφο απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

11. ΑΝΑΣΟΛΗ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα αλαζηεέιεη ηελ εθαξκνγά κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηεο 

παξνχζαο κε Ϋγγξαθε γλσζηνπνέεζε ζηνλ Πξνκεζεπηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (ΠΓ 118/07). ηελ πεξέπησζε απηά ν Πξνκεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη θακέα 

απνδεκέσζε Ϊιισο παξαηηεέηαη απηάο. ηελ γλσζηνπνέεζε απηά πξνζδηνξέδνληαη νη ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ αλαζηνιά, ε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε 

δηΪξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο αλαζηνιάο ν Πξνκεζεπηάο απαιιΪζζεηαη εθεέλσλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιάξσζε ησλ νπνέσλ Ϋρεη αλαζηαιεέ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θαηαγγεέιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πξνκεζεπηά 

κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ. ηε πεξέπησζε απηά, ν Πξνκεζεπηάο πΫξαλ ηεο ακνηβάο γηα ην Έξγν, πνπ 

Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο 

απνδεκέσζε, εθηφο ησλ 

παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο θαηαγγειέαο θαη εθφζνλ απηΪ 

ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηά πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ αξρά ηεο παξνχζαο ά 

ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα 

απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηνπ 

Γεκνζένπ θαη ε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γέλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΫζηεξε γξαπηά θαη ξεηά 

ζπκθσλέα ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 

118/07. 
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12. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. 

Ο Πξνκεζεπηάο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 

πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ 

αέηεκα ηνπ Πξνκεζεπηά, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο, ηεθκαέξεηαη 

απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 

13. ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 
Ζ ζπλνιηθά αμέα ηεο ζχκβαζεο  πνπ ζα θαηαβιεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ Πξνκεζεπηά 

αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

 ......................... ……………………………………………………………………………επξψ 

(……………€) ……………. ΦΠΑ  .................... % Ο Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληΪιιαγκα επαξθΫο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

πξνκάζεηαο θαη πεξηιακβΪλεη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβΫο ηξέησλ, ρσξέο θακέα πεξαηηΫξσ 

επηβΪξπλζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε 

δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά. Όια ηα ηηκάκαηα 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθΪ θαη ηηκΫο κνλΪδνο), παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

θακέα αλαζεψξεζε ά αχμεζε Ϋσο ηελ ζπκβαηηθά εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηνπ Έξγνπ. 

Σνλ Πξνκεζεπηά βαξχλνπλ : 

1. ΤπΫξ ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 1,5%  

2. Υαξηφζεκν 2% εέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ.  

3. ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20% επέ ηεο θξΪηεζεο ηνπ ραξηνζάκνπ  

4. 0,25% ζχκθσλα κε ην Ν. 2286/95 φπσο ηξνπνπνηνχκελνο ηζρχεη. Δπ‟ απηνχ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20%.  

5. 0,30 ππΫξ ηνπ ηακεένπ Αξσγάο ππαιιάισλ Τπ. Δκπνξένπ (Ν. 2286/95) . Δπ‟ απηνχ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 20%.  

6. 2% ππεξ Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν.3580/2007           

7.  0,20 % (Ν.3580/2007 Ϊξζξν 6, παξ.7)  

8. Φφξνο εηζνδάκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην Ν. 2198/94.             

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν καο. 

 

14. Ζ  πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα, ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζέα ηεο ΠαξΫδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ κεηΪ ηε παξΪδνζε  θαη ηελ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηά θαζψο θαη θΪζε 

Ϊιιν παξαζηαηηθφ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη ζα δεηεζεέ απφ ηελ 

Τπεξεζέα καο . 

15. Όπνην ζηνηρεέν ά φξνο δελ αλαγξΪθεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαιχπηεηαη απφ ηε  δηαθάξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά θαη ην Π.Γ.394/96 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

ηκάκα ηεο ζχκβαζεο. 

16. ΜεηΪ ηελ αλΪγλσζε θαη απνδνρά ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη δχν ζπκβαιιφκελνη 

ππνγξΪθνπλ δχν φκνηα πξσηφηππα απηάο, ην Ϋλα εθ ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη ν πξνκεζεπηάο θαη ην 

Ϊιιν θαηαηέζεηαη ζην Γξαθεέν  Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ.   

                                                       ΟΗ     ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ                              
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