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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 , ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 , ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.500,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
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Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 τ. Α΄) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις”
3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄)
4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 παρ. 7 του άρθρου 14 σχετικά με τις τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών
6. Την υπ΄ αριθμ. 2299/4-12-2014 (θέμα 8ο) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
7. Την αρ. πρωτ 25959/18-9-2014 απόφαση εξουσιοδότησης του Φορέα υλοποίησης
από τη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή σφραγισμένων προσφορών , για την
προμήθεια Νωπών Κρεάτων , όπως περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος και ποσότητα στο
Παράρτημα Α΄ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης , με τους
παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους :
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό .
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται :
1. Έγγραφη προσφορά , καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα . Εάν στην
προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση , πρέπει αυτή να είναι
μονογραμμένη από τον προσφέροντα .
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης , εκτός εάν ρητά αναφέρει τα σημεία τα
οποία δεν αποδέχεται .
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και να πρωτοκολληθούν.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία του διαγωνισμού .
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται , εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας
εγγράφως και πριν από τη λήξη αυτών .
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση των προς προμήθεια υλικών σε άλλον προμηθευτή από
τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια .
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ΑΡΘΡΟ 5Ο
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
Α) Καθαρή τιμή σε ευρώ ανά υλικό (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.)
Β) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη θεώρηση του
χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 1,5% πλέον ΧΑΡΤ. 2% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.
2. Φόρος εισοδήματος 4%
3. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν. 3580/07)
4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α ΧΑΡΤ. 20%

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
44.500,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου Φ.Π.Α. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια
τεσσάρων (4) μηνών.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
1) Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη , ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95
καθώς και του Π.Δ.118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους .
2) Το παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ
ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ
ΒΟΕΙΟ

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΓΧΩΡΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΝΩΠΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100
100
4334

ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΚΙΛΑ

500

ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΝΩΠΟ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

500
5335

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Κρέας Βόειο, Νωπό, Α’ ποιότητας
Μπούτι βόειο Α/Ο νωπό εισαγωγής
Κρέας Χοιρινό, Νωπό, Α’ ποιότητας
Μπούτι Χοιρινό Α/Ο
Μπριζόλες με Οστά
Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι) , Νωπό, Α’ ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8
έως 12 κιλών το καθένα.
Θα παραδίδονται σε:
α)ολόκληρα σφάγια χωρίς κεφάλι,
β)σε μισά σφάγια χωρίς κεφάλι.
Κάθε μισό σφάγιο περιλαμβάνει το αντίστοιχο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος. Για τα
παραπάνω κρέατα θα υπάρχει σφραγίδα προέλευσης. Κατ’ εξαίρεση την περίοδο του
Πάσχα (Σάββατο Λαζάρου-Κυριακή του Θωμά) τα ολόκληρα νωπά αρνιά και κατσίκια
γάλακτος θα παραδίδονται μαζί με το κεφάλι (Μη αποκοπτόμενο από το υπόλοιπο κρέας),
σύμφωνα με την 14/89 Αγορανομική διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.
Τα νωπά κρέατα θα διατίθενται σε συσκευασία VACUUM σύμφωνα με τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Τα νωπά κρέατα θα είναι εγχώριας παραγωγής ή θα προέρχονται από χώρες της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα και από εγκεκριμένα
σφαγεία και εργαστήρια επεξεργασίας.
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Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως
προβλέπονται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και θα
πρέπει να συνοδεύονται με κατάλληλα Πιστοποιητικά Κτηνιατρικής Επιθεώρησης.

Τα Αιγοπροβατοειδή (Αρνί γάλακτος σε ολόκληρα σφάγια μαζί με το κεφάλι
κατά την περίοδο του Πάσχα – βάρους 8-12 kgr έκαστο)
θα φέρουν τις απαιτούμενες σφραγίδες καταλληλότητας , κατηγορίας σφαγίου και
προέλευσης.
Το τεμαχισμένο κρέας θα συσκευάζεται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία. Η
πρώτη συσκευασία θα είναι διαφανής και άχρωμη. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία θα
πρέπει να ανταποκρίνονται προς όλους τους κανόνες υγιεινής και να μην αλλοιώνουν τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος, ούτε να μεταδίδουν στο κρέας ουσίες
επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου.
Το τεμαχισμένο κρέας θα φέρει σήμα αναγνώρισης, το οποίο θα επιθέτεται σε
ετικέτα που προσαρτάται ή τυπώνεται στην πρώτη ή στη δεύτερη συσκευασία. Η ετικέτα
στη δεύτερη συσκευασία πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να
καταστρέφεται με το άνοιγμα της συσκευασίας (Κανονισμός Ε.E., αριθμός 853/2004).
Οι ενδείξεις στα τεμάχια κρέατος, τα οποία προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις καθώς και τον αριθμό
έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού.

•

Ειδικά για την επισήμανση του βόειου κρέατος
Στις ετικέτες πρέπει να αναγράφονται:
Ο κωδικός του ζώου ή της ομάδας ζώων.

•

Χώρα γέννησης

•

Χώρα εκτροφής

•

Χώρα σφαγής, Κωδικός σφαγείου

•

Χώρα τεμαχισμού, αριθμός έγκρισης μονάδας τεμαχισμού

•

Ημερομηνία σφαγής

•

Ημερομηνία ανάλωσης

•

Διάπλαση/βαθμός πάχυνσης ζώου: να είναι κατηγορίας U από 1 ως 2 και αυτό να
αναγράφεται στη σήμανση

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της
υγιεινής και της ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους
χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων
ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση
που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους πιστοποίησης
από την εταιρία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα
πραγματοποιείται με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της
Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών.
Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την
τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου.
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Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας,
αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον
κανονισμό, αριθμός 853/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει
ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής
παραλαβής του τροφίμου.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65%
Τα κοτόπουλα τύπου 65% πρέπει να είναι σφαγμένα, αποπτερωμένα , χωρίς κεφάλι και
πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή 1 εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, το
στομάχι και την καρδιά.
Τα παραδιδόμενα κοτόπουλα να είναι βάρους 1500 γραμμαρίων το καθένα.
Να είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, που
αφορά την παραγωγή και την εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών.
Το Νωπό Κρέας Πουλερικών πρέπει να διατηρείται συνέχεια σε θερμοκρασία που δεν
είναι κατώτερη από -2ο ούτε ανώτερη από +4ο C. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς , η
θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +4ο C.
Τα Νωπά Κοτόπουλα να είναι:
2. Α’ κατηγορίας
3. Ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης
4. Καθαρά, χωρίς κανένα ορατό σώμα ακαθαρσία ή αίμα
5. Χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές
6. Χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα
7. Χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης.
Ειδικά τα σφάγια της κατηγορίας Α’ πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες
απαιτήσεις:
• Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο,
φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει να είναι επίσης και τα πόδια.
Πρέπει να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη
και τους μηρούς.
•

Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών και τρίχες είναι δυνατόν να υπάρχουν
πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις κλειδώσεις των κάτω άκρων και τις
άκρες από τις φτερούγες.

Το Νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τα σφάγια πρέπει:
1. Να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση
πριν τη σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή για την εμπορία Νωπού κρέατος
πουλερικών.
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2. Να προέρχονται από σφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
3. Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής.
4. Να έχουν απουσία σαλμονέλλας.
5. Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχουν
κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
6. Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας η οποία να περιλαμβάνει:
Α)Το όνομα της χώρας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, το οποίο μπορεί να
αναγράφεται ολογράφως, με κεφαλαία είτε ως κωδικός με δύο γράμματα, σύμφωνα με
το σχετικό πρότυπο ISO.
Β)Τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης σφαγής.
Γ)Στο κάτω τμήμα τη συντομογραφία CE, EC,EF,EG,EK ή ΕΥ.
Τα σφάγια που δεν συσκευάζονται ατομικά θα φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις είτε με
μορφή σφραγίδας , είτε με μορφή πλακιδίου κατάλληλα τοποθετημένου πάνω στο
κρέας.
Στο πλακίδιο θα αναγράφεται και η ημερομηνία της ένδειξης «ανάλωση πριν
από…..»
1.

Να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από πιστοποιητικά καταλληλότητας.

2.

Επιπλέον τα Νωπά κοτόπουλα να είναι πρόσφατης σφαγής. Να προσκομίζονται στο
Νοσοκομείο μια ημέρα μετά την σφαγή και να είναι Ελληνικής προέλευσης.

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της
υγιεινής και της ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους
χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων
ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που
ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους τίτλους πιστοποίησης από την
εταιρία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται
με οχήματα όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και
Απολύμανσης αυτών.
Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την
τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου.
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας,
αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, αριθμός 852/2004, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για την υγιεινή των τροφίμων καθώς και με τον
κανονισμό, αριθμός 853/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), που καθορίζει
ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής του τροφίμου.
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