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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 «
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως ισχύει.
Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999) «Ενιαίος φορέας τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει.
Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις όπως ισχύει.
Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) ισχύει.
Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1-3-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ....... και άλλες διατάξεις
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ).
Του N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
Του Ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 Κωδικοποιημένος) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.
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11. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Αξίας», όπως ισχύει.
Του Ν. 4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 47/19-5-2017), και ειδικότερα το άρθρο 27, παρ. 4, περ. β, στο
οποίο αναφέρεται ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού,
αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, η
αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού , ανήκει στο Διοικητικό
Συμβούλιο εκάστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα ….».
Της με αριθ. 56902/215 (Β’ 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ».
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
Τις διατάξεις του Οργανισμού του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).
Την υπ’ αριθ. 2394/21-05-2020 (θέμα 46ο) απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας των αιτημάτων για προμήθεια αγαθών
και υπηρεσιών.
Την υπ’ αριθ. 2411/19-11-2020 (θέμα 26ο) απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τροφίμων.
Την υπ’ αριθ. 2419/12-03-2021 (θέμα 4ο) απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
που αφορά την έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις
ανάγκες του Νοσοκομείου μας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 435.753,81€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
3. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
4. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των
τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης
της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν & δεσμεύουν τους προσφέροντες για
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της
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καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται πέραν των 365 ημερών κατόπιν
πρόσκλησης του Νοσοκομείου, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για την εξέλιξη και
περαίωση του Διαγωνισμού.
6. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

13/04/2021

19/05/2021

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 16:00

ΩΡΑ 16:00

12/04/2021
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

25/05/2021
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ 10:00 Π.Μ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία & ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι την 19Η Μαΐου 2021 ημέρα
Τετάρτη, & ώρα 16:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει & στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) « Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) «. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς & οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 & το
άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Διακήρυξης:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατό
να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
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σύμβασης. Τα μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του έργου.
8. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή οικονομικού φορέα στο
διαγωνισμό με περισσότερες από μία προσφορές.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή
υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatres/Sup
ervisedList.html).
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
9.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
9.1.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση διαπιστευτηρίων ( όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
& Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
9.1.2 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων, που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού & Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
9.1.3 Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους &
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου PDF με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήματος Α για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, & σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών & σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου.
9.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
9.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
10. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η αναθέτουσα
αρχή παρέχει τις πληροφορίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που
έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρ. 67 παρ. 2 του Ν.
4412/2016. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών
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υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους
της διακήρυξης.
11. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης.
12. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 213 2046170-171
FAX : 213 2046400

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 9116/12-04-2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 386.932,78 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 435.753,81 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ή ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
CPV : 15000000-8
ΚΑΕ : 1511
ΑΔΑ: 6ΡΘΛ469Η27-5ΦΥ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 108086
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ,
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α.

ΥΓΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV

15000000-8

ΚΑΕ

1511

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ή ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

435.753,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Ηλεκτρονική υποβολή: Από 13/04/2021 έως
19/05/2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά
της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή
εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων
προμηθευτών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 25/05/2021 ώρα
10:00 π.μ
www.promitheus.gov.gr
www.dromokaiteio.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης
(ΜΕΡΟΣ Β΄). Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την
προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β’ της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό
ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
1.1. Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της.
1.2. Προϋπολογισμός της προμήθειας των ειδών και Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 435.753,81€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού της ανάθεσης
περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Προμηθευτή για την
πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωμή ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το
νόμο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Οι
νόμιμες κρατήσεις αφορούν:
α) ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,07 % ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%
β) ΥΠΕΡ ΑΕΕΠ 0,06% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%
γ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 2 %
δ) ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,02% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
δ) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 4 %
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής των προμηθευτών ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει με την προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.1. Θεσμικό Πλαίσιο
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο
προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας
διακήρυξης.

9

2.2. Γλώσσα Διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα
εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων
και του Προμηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2.3. Δημοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού
Το παρόν τεύχος Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.dromokaiteio.gr, επίσης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr και στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του
παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε
παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.
2.4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι
κατωτέρω, εφόσον ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Διακήρυξης:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί , εφόσον ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα , συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
προμήθειας .
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , εφόσον πληρούν τους όρους
(γ) Συνεταιρισμοί
(δ) Κοινοπραξίες και:
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή
- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων ή
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- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-μέλους, που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας, που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. & έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «προμηθευτής» θα αφορά όλες τις προαναφερθείσες
στα (α), (β),(γ) και (δ) κατηγορίες .
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται ανωτέρω.
• Όταν υπάρχει εις βάρος του υποψήφιου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 ( άρθ. 57 παρ. 1-6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
• Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισμούς για
προμήθειες του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή δεν
δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες είναι
εγκατεστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
• Τα ανωτέρω ισχύουν & για οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης.
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε
ό,τι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν
ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων

11

της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά
υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 1304-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, ήτοι την 19-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών που
περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.
Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω,
θα πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 108086 Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη
Προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου (CPV 15000000-8) για δώδεκα
(12) μήνες προυπ/θείσας δαπάνης 435.753,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για τα είδη, όπως
αυτά ορίζονται στην πιστοποίηση τιμών της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/05/2021 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του
φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών της.
3.2. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 είναι
(365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
Β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Γ. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται πέραν των 365 ημερών κατόπιν πρόσκλησης του
Νοσοκομείου, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για την εξέλιξη και περαίωση του Διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχτηκαν την παράταση πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Δ. Η παράταση της ισχύος των προσφορών λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω
οριζόμενο χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της
προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3.3. Περιεχόμενο Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και,
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
του.
3.3.1. Περιεχόμενα (υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
3.3.1.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου PDF
σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 93 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν
Εγγυητική Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των προσφερόμενων ειδών κατά το άρθρο 302 του Ν. 4412/2016 και η
οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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1) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
2) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους
φορείς αυτούς.
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες
πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.
Το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και
βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δε στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή
περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να
λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε
μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Τέλος, όταν σε μία διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται για καθένα συμμετέχοντα οικονομικό
φορέα χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ
έως V του ΕΕΕΣ.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν:
α) οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε ,Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.
β) ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό, όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του, ως προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Για τη συμπλήρωση του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗΔΗΣ
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start όπου είτε α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο XML είτε β)
συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο PDF, να το
αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στη συνέχεια να το υποβάλλουν
ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Η αναθέτουσα αρχή:
Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF και τα δυο αρχεία αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Συστήνεται η χρήση του αρχείου XML για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη
σχετική απάντηση τους.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο XML από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και
να μεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
XML του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». Το
αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή PDF. Σε
περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει
ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή
Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου PDF αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά (ακόμη και
αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Το υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή PDF στο φάκελο της
προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή XML.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου XML στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο
χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε μορφή PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό
διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου PDF είτε με
την
τηλεφόρτωση
του
αρχείου
XML
στην
ιστοσελίδα
που
το
δημιούργησε
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start)
Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων:
Τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως
προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων / προσφερόντων, να απευθύνονται στις
αρμόδιες Αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες
αφορούν έναν υποψήφιο / προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
ζητήσει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών . Τα αιτήματα αυτά αφορούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του
κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος / ο προσφέρων, τα νομικά ή και τα φυσικά
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των διευθυντών της επιχείρησης, ή οποιουδήποτε
άλλου προσώπου έχει την εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου / του
προσφέροντος.
Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου PDF και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
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και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5 ης-10-1961,
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188) ( άρθρο 92 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η
ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής.
3.3.1.2. Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή * PDF, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο * PDF.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή
έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι
τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής.
Στον (υπό) φάκελο « Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή
αποκλεισμού τα κάτωθι, τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή:
1. Όλοι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής
πρακτικής και να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και να διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των
αρχών HACCP.
Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης πιστοποιητικού συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ISO
22000:2005 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων
σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης
τροφίμων.
2. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση πληροί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας (κανονισμός
2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, ο Γενικός κανονισμός 178/2002/ΕΚ, ο
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κανονισμός 852/2004/ΕΚ για την υγιεινή των τροφίμων, ο κανονισμός 853/2004/ΕΚ για την υγιεινή
τροφίμων ζωικής προέλευσης και ο κανονισμός 854/2004/ΕΚ για την οργάνωση επίσημων ελέγχων για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και κανονισμός 882/2004/ΕΚ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και
ζωοτροφών).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υποβάλλονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
3.3.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τις αντίστοιχες ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή *.PDF, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο *.PDF.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Όσον αφορά τα είδη στα οποία η προσφερόμενη τιμή είναι με ποσοστό έκπτωσης, επειδή στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί το ποσοστό έκπτωσης για λόγους
σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς των υπό προμήθεια ειδών.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης γίνεται στην καθαρή τιμή.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
Γίνονται δεκτές μερικές προσφορές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για μία ή
περισσότερες ομάδες και για ένα ή περισσότερα είδη της κάθε ομάδας. Για την δεύτερη
περίπτωση θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει τιμή ίση με 0,001 € ώστε η επιτροπή να
τον εξαιρέσει από την διαδικασία επιλογής. Υποχρεωτικά όμως από κάθε προσφερόμενο είδος
θα προσφερθεί το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους.





Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται μόνο όταν
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που
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δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ή το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας.
3.3.2.1 Προσφερόμενη τιμή- Νόμισμα
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Το εκάστοτε
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο
του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τριακόσιες
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου,
ύστερα από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας.
Σημειώνονται τα ακόλουθα:
α) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος της οικονομικής προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.
β) Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη
τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών,
οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 88-89 του Ν.
4412/2016.
Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολική δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά του προμηθευτή
θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή.
3.3.2.2. Τρόπος Πληρωμής
1. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει τμηματικά, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου από την αρμόδια
Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης και μετά την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
2. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό από τον
παραπάνω τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Σε κάθε πληρωμή οι φόροι, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες
κρατήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
4. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. αναλώσιμα, μεταφορικά,
υλικά κ.λπ.) βαρύνουν τον προμηθευτή.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
πραγματοποίηση των πληρωμών.
6. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις
περάσει η προβλεπόμενη προθεσμία από το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος 25 και σύμφωνα με
την εγκύκλιο Γ.Λ.Κ. με Α.Π 2/56411/0026/14-07-2014.
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο (3) εργάσιμων ημερών μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 25/05/2021 και ώρα 10:00πμ, μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου
και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που
τους ορίζονται.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείου *.PDF και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία,
φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου Σε περίπτωση μη προσήκουσας,
ελλιπούς ή εκπρόθεσμης
προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.
7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών (όσων δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή) και σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:
8.1 Οι Έλληνες πολίτες:
8.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 THW 11.11.2008 σ.42),

ii.

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

iii.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

iv.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή
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ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρ. 4
αυτής,
v.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

vi.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρ. 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE
L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’
215).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή *.PDF
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

8.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
8.1.3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
8.1.4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.
8.1.5.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 και 8.1.5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
8.1.6.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
8.1.7.Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
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ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 46 περ. 1 του Ν. 4605/2019.
8.2.

Οι αλλοδαποί:

8.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω
παραγράφου 8.1.1.
8.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την
παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
8.2.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
8.2.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.
8.2.5 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
8.2.6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
8.2.7 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’ του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 46 περ. 1 του Ν. 4605/2019.
8.3.

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

8.3.1.Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά τους
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
8.3.2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 6 από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
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έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
8.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).
8.4.

Οι συνεταιρισμοί:

8.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 8.1.1.
8.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, αντίστοιχα.
8.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
8.5.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας
του προσφέροντος & τα οποία υποβάλλονται από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
είναι ένα από τα παρακάτω:
Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση, του κύκλου εργασιών στον
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης
των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών,
από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά μέσο
όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας
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δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα
υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
10. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.
3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της
ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου
PDF το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, φέροντας αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα,
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
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Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.
12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 304 & 308 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία της
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
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13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των αγαθών, χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον
προμηθευτή μετά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση κατάπτωσής το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 1.2.3
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.
14. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης, ο υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα ΙI της παρούσας). Σε περίπτωση που ο
Υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Η σύμβαση θα υπογραφεί από το νόμιμο
εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή/Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα
συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
1. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της.
2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου , όπως αυτή έγινε αποδεκτή κατά την
κατακύρωση . Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας
διακήρυξης .
3. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται , εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών .
4. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης , που
καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού , επάγεται ακυρότητα της σύμβασης .
5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής , για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη , η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική
και οικονομική προσφορά του Αναδόχου .
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6. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής
μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την τελική κατακύρωση . Σε περίπτωση που θα
αποσυρθεί προσφορά , υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα :
7. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
8. Η αρμόδια υπηρεσία καταρτίζει τη σχετική σύμβαση , ο δε Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης .
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος , παρότι κλήθηκε εγγράφως , δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια . Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα
για υπογραφή της σύμβασης . Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία
που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεώς του να υπογράψει τη σύμβαση .
10. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο μέχρι
την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης , το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ .
11. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους .
12. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών
αυτό το δικαίωμα .
13. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας , θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα .
14. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης .
15. Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών , αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου
και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που ορίζονται από την σύμβαση.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.
Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή
εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια ο
Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων
κυρώσεων των άρθρων 206 & 207 του Ν. 4412/2016.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει
κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σύμφωνα με τις οδηγίες της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (Ν. 4412/2016 άρθρ. 204)
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής
δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.
20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν.
4412/2016.
Ο παρών διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας.
Ο (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οφείλει να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της
προσφοράς ως εξής:
Τίτλος αντικειμένου ομάδας σύμφωνα με το Παράρτημα Α: Αξία χωρίς Φ.Π.Α., Φ.Π.Α., Συνολική Αξία με
Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους,
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης & αναφέρονται στο Μέρος Β’ .
Ο υποψήφιος ανάδοχος λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των
Ειδικών Όρων και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να συνυποβάλει πλήρες ηλεκτρονικό έγγραφο Τεχνικής Προσφοράς
ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε
περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» της μελέτης
ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με
σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, όπως αυτές
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και δεσμεύεται
όλους τους όρους αυτής, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά και ψηφιακά
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1Η
ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

CPV

ONOM CPV

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

03221270-9

Αγγούρια

2

ΠΟΣΟΤΗ
ΜΜ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

3680

ΤΕΜ

0,52 €

1.921,33 €

920

ΤΕΜ

0,35 €

325,59 €

ΑΝΙΘΟ ΔΕΜΑ 100
44423000-1 Διάφορα είδη
ΓΡ

2.171,20 €
368,00 €

3

ΑΧΛΑΔΙΑ

03222322-6

Αχλάδια

2760

ΚΙΛ

1,19 €

3.272,81 €

3.698,40 €

4

ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ

03222331-2

Βερίκοκα

460

ΚΙΛ

2,65 €

1.217,16 €

1.375,40 €

5

ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ
ΧΥΜΑ

03221112-4

Καρότα

2760

ΚΙΛ

0,70 €

1.929,52 €

6

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

03222000-3

Φρούτα και
καρποί

3680

ΚΙΛ

0,35 €

1.302,35 €

7

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΝΩΠΑ

03221250-3

Κολοκύθια

6440

ΚΙΛ

1,14 €

7.351,26 €

8

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

03221420-6

Κουνουπίδι

1840

ΚΙΛ

0,88 €

1.612,02 €

03221113-1

Κρεμμύδια

552

ΚΙΛ

1,37 €

757,12 €

03221113-1

Κρεμμύδια

6440

ΚΙΛ

0,57 €

3.646,97 €

9
10

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΞΕΡΑ

2.180,40 €
1.472,00 €
8.307,60 €
1.821,60 €
855,60 €
4.121,60 €

11

ΛΑΧΑΝΟ

03221410-3

Λάχανο,
κράμβη

1380

ΚΙΛ

0,40 €

549,52 €

12

ΛΕΜΟΝΙΑ

03222210-8

Λεμόνια

276

ΚΙΛ

0,74 €

205,15 €

1380

ΤΕΜ

0,35 €

488,38 €

1380

ΚΙΛ

0,92 €

1.270,01 €

1.435,20 €
99,36 €

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100
44423000-1 Διάφορα είδη
gr
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
14 ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ— 03222240-7 Μανταρίνια
αλλαγή ονομασίας
13

231,84 €
552,00 €

03221310-2

Μαρούλι

184

ΤΕΜ

0,48 €

87,92 €

03221000-6

Λαχανικά

1380

ΚΙΛ

2,03 €

2.796,57 €

03221000-6

Λαχανικά

368

ΚΙΛ

2,03 €

745,75 €

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 03222111-4

Μπανάνες

5520

ΚΙΛ

1,05 €

5.812,56 €

6.568,80 €

Μπρόκολο

920

ΚΙΛ

1,05 €

968,76 €

1.094,80 €

15
16
17

19

ΜΑΡΟΥΛΙ

621,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΦΛΑΣΚΕΣ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

03221430-9

30

3.160,20 €
842,72 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α'
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

15.732,00 €

03221240-0

Τομάτες

13800

ΚΙΛ

1,00 € 13.921,44 €

21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΩΠΕΣ 03212100-1

Πατάτες

42320

ΚΙΛ

0,57 € 23.965,82 € 27.084,80 €

20

22

ΠΑΤΖΑΡΙΑ

03221110-0

Βολβοειδή
λαχανικά

138

ΚΙΛ

0,88 €

120,90 €

23

ΠΕΠΟΝΙΑ

15332180-9

Πεπόνια

2760

ΚΙΛ

0,74€

2.051,51 €

2.318,40 €

24

ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

03221230-7

Πιπεριές

828

ΚΙΛ

1,89 €

1.568,07 €

1.771,92 €

25

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

03222220-1

Πορτοκάλια

5520

ΚΙΛ

0,68 €

3.761,33 €

4.250,40 €

26

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

03222332-9

Ροδάκινα

1840

ΚΙΛ

1,12 €

2.067,79 €

2.336,80 €

27

ΣΕΛΗΝΟ

15872300-4

460

ΚΙΛ

1,19 €

545,47 €

28

ΣΚΟΡΔΑ

460

ΤΕΜ

0,31 €

142,46 €

29

ΣΠΑΝΑΚΙ ΝΩΠΟ

Σπανάκι

2116

ΚΙΛ

0,96 €

2.041,09 €

2.306,44 €

Σταφύλια

1380

ΚΙΛ

1,67 €

2.308,05 €

2.608,20 €

Κεράσια

276

ΚΙΛ

3,09 €

852,40 €

Αρωματικά
βότανα

92

ΤΕΜ

0,53 €

48,84 €

Αρωματικά
βότανα
Ζώντα φυτά,
βολβοί, ρίζες
03121100-6
και
μοσχεύματα
03221340-1

ΣΤΑΦΥΛΙΑ (ΧΩΡΙΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ) — 03222340-8
αλλαγή ονομασίας
ΚΕΡΑΣΙΑ Α’
31
03222333-6
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΟΣΜΟΣ
32
15872300-4
ΦΡΕΣΚΟΣ 100 γρ
30

136,62 €

616,40 €
161,00 €

963,24 €
55,20 €

ΣΥΝΟΛΟ: 89.655,92 € 101.319,14€

Οι τιμές αναφοράς για την ομάδα ειδών «νωπά οπωρολαχανικά» έχουν προκύψει βάσει του
υπ’ αριθ. 919/26-02-2021 δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής. Για τα είδη των γραμμών 4,6,23,
26,30,31 έχουν προκύψει από το υπ’ αριθ. 5107/14-08-2020 δελτίο τιμών.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τα Νωπά Οπωρολοχανικά πρέπει να είναι Πρώτης Κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τους Κοινοτικούς
Κανονισμούς.
Τα νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (Κ.Τ.Π.) , τα Προεδρικά Διατάγματα και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.
Η τυποποίηση των Νωπών Οπωρολαχανικών που διακινούνται στη χώρα μας είναι υποχρεωτική
(Κανονισμός (ΕΚ)1148/2001, ΦΕΚ 1122/Β/8-8-2003).
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να :
Α) Είναι υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από μούχλα ή αλλοιώσεις τέτοιας
φύσης που τα καθιστούσαν ακατάλληλα για κατανάλωση).
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Β) είναι καθαρά, απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, ρύπανσης και από κάθε ξένη προς το προϊόν
ανόργανη ή οργανική ύλη,.
Γ) να μην είναι προσβεβλημένα από παράσιτα και να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή
των οργανοληπτικών χαρακτήρων.
Δ) προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται σε κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης
Ε) είναι χωρίς ασυνήθη εξωτερική υγρασία
Στ) είναι χωρίς αρχή εξωτερικής ξήρανσης
Ζ) είναι χωρίς ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό
Η) είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή ξένη γεύση.
Επιτρέπεται η χορήγηση Οπωρολαχανικών Δεύτερης κατηγορίας μόνο για τομάτες που
προορίζονται για μαγειρική παρασκευή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται στην παραγγελία του
Νοσοκομείου.
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής προέλευσης.
Συσκευασία
Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία τους. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από οσμές, ξένα
σώματα και υγρασία. Τα υλικά και κυρίως τα χαρτιά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του
κιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατό να
προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν.
Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις,
επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα
που να μην είναι τοξικά.
Παρουσίαση
Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει προϊόντα της ίδιας
καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του ίδιου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης.
Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα και ποτέ χύμα, εκτός και
αν αναφέρεται στην παραγγελία.
Σήμανση
Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει στην ίδια πλευρά με ευανάγνωστα στοιχεία και ανεξίτηλα τις
ακόλουθες ενδείξεις:
Α) Συσκευαστής
Β) Σήμανση
Γ) Ονομασία είδους (ποικιλία)
Δ) Καταγωγή προϊόντος
Ε) Ποιοτική κατηγορία
ΣΤ) Μέγεθος
Ζ) Αριθμός παρτίδας
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.
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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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΟΜΑΔΑ 2Η
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ)
Α/Α

1

2

3

4

5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
Σ ή ΓΛΑΥΚΟΣ—
αλλαγή
ονομασίας
ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤ/ΝΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ(2
ΤΕΜ/ΚΙΛΟ) —
αλλαγή
ονομασίας
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ
ΚΑΤ/ΝΕΣ. ΧΥΜΑ
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΧΥΜΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΑΡΑΚΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
Σ
ΜΠΑΜΙΕΣ
ΚΑΤ/ΝΕΣ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΚΑΤ/ ΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

CPV

ONOM CPV

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΜΜ

ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

15221000-3

Κατεψυγμένα
ψάρια

5520

ΚΙΛ

4,06 €

22.421,69 € 25.336,80 €

15221000-3

Κατεψυγμένα
ψάρια

920

ΚΙΛ

8,40 €

7.726,34 €

15331170-9

Κατεψυγμένα
λαχανικά

1104

ΚΙΛ

3,30 €

3.644,08 €

4.117,92 €

15331170-9

Κατεψυγμένα
λαχανικά

1840

ΚΙΛ

1,20 €

2.214,44 €

2.502,40 €

15331170-9

Κατεψυγμένα
λαχανικά

3680

ΚΙΛ

1,13 €

4.168,34 €

2.875,00 €

1650

ΚΙΛ

2,65 €

4.380,42 €

4140

ΚΙΛ

1,27 €

5.275,60 €

Κατεψυγμένα
λαχανικά
Κατεψυγμένα
15331170-9
λαχανικά
15331170-9

ΣΥΝΟΛΟ: 49.830,91 €

8.730,80 €

4.950,00 €
5.961,60 €
54.474,52 €

Οι τιμές αναφοράς για την ομάδα ειδών «κατεψυγμένα αλιεύματα-λαχανικά» έχουν προκύψει
βάσει του υπ’ αριθ. 982/02-03-2021 δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα λαχανικά και του
υπ’ αριθ. 804/19-02-2021 δ.τ. για τα αλιεύματα.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ
ΜΥΛΟΚΟΠΙ ΑΚ
ΓΑΛΕΟΣ ΑΚ
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ ή ΓΛΑΥΚΟΣ (χωρίς δέρμα)
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΕΤΑ
ΣΟΥΠΙΕΣ ( Χ/Δ, καθαρισμένες- 2 ή 3 τεμ./κιλό)
ΧΤΑΠΟΔΙ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα είδη θα είναι Α’ ποιότητας και, τόσο αυτά όσο και η διακίνησή τους, θα πρέπει να πληρούν τους όρους
του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» , τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ισχύουσες Υγειονομικές και
Κοινοτικές Διατάξεις.
Η κατάψυξή τους θα έχει γίνει με άριστες συνθήκες επεξεργασίας και προετοιμασίας και με τους
ενδεδειγμένους υγειονομικούς όρους.
Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό της σάρκας τους θερμοκρασία < -18ο C και
να διατηρούνται έτσι καθ’ όλη τη διαδικασία της διακίνησης και διάθεσής τους , με ενδεχόμενες σύντομες
διακυμάνσεις προς τα άνω το πολύ κατά 3ο C.
Τα κατεψυγμένα φιλέτα , τεμάχια και μαλάκια να μην έχουν υπολείμματα αίματος, εντόσθιων και λοιπών
οργάνων.
Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να συντηρούνται απαραίτητα εντός ψυκτικών θαλάμων και
ψυκτικών χώρων με σταθερή θερμοκρασία < -18ο C και υγρασία 75-85%.
Τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης και
απαγορεύεται να διατεθούν:
1. Με μερική ή ολική απόψυξη.
2. Με επανακατάψυξη στην περίπτωση της μερικής ή ολικής απόψυξης.
3. Με συντήρηση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη της προβλεπόμενης.
Τα κατεψυγμένα αλιεύματα θα πρέπει να είναι επιμελώς συσκευασμένα σε κατάλληλο πλαστικό φύλλο ή
σάκο και μέσα σε κιβώτια πολύ καλά κλεισμένα.
Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφονται με την
αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους.
Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και
ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις:
Α) Το ονοματεπώνυμο ή οι εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας
λειτουργίας της.
Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη.
Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους
Δ) Η ζώνη αλίευσης
Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος)
Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος)
Ζ) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος)
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Εάν τα προϊόντα είναι τεμαχισμένα, στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης
λειτουργίας του εργαστηρίου στο οποίο έγινε ο τεμαχισμός.
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων
όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά επανασυσκευάζονται.
Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει το
10% του συνολικού τους βάρους.
Το ποσοστό του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα , δηλαδή φιλέτα και φέτες
ψαριών και μαλάκια καθαρισμένα και τεμαχισμένα σε φέτες ή μη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του
συνολικού τους βάρους.
Αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του επίπαγου, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί της
συσκευασίας το καθαρό βάρος του προϊόντος χωρίς τον επίπαγο.
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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1. Φασολάκια.
2. Ανάμικτα λαχανικά.
3. Αρακάς
4. Μπάμιες
5. Αγκινάρες
Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας , θα έχουν ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα και θα
πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κειμένων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων
λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας ειδών κατωτέρας ποιότητας της πρώτης.
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι συσκευασμένα σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία ,
καλά διατηρημένα και κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται σε συσκευασία των δέκα (10) κιλών.
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Ελληνικής παραγωγής και προέλευσης ή από χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

35



Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα όλες οι ενδείξεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά , μετά την απόψυξή τους, πρέπει να εμφανίζουν
οργανοληπτικούς χαρακτήρες όμοιους με αυτούς των νωπών από τα οποία προέρχονται.
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή κατά τη μεταφορά τους
στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών Κελσίου, ώστε να μην υποστούν
οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των θρεπτικών συστατικών τους.
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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΟΜΑΔΑ 3Η
ΕΛΑΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

1

ΕΛΑΙΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΟ

CPV

ONOM CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ

15411110-6 Ελαιόλαδο

6000

ΜΜ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΛΙΤΡΟ

3,84 €

23.044,20 €

ΣΥΝΟΛΟ: 23.044,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ
26.040,00 €
26.040,00 €

Η τιμή αναφοράς για την ομάδα είδους «έλαια» έχει προκύψει βάσει του υπ’ αριθ. 972/02-03-2021
δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής.
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Είδος: Παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν πρώτης ψυχρής συμπίεσης που παράγεται απευθείας από ελιές &
μόνο με μηχανικές μεθόδους.
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Τα λοιπά χαρακτηριστικά του να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
Να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές & αγορανομικές διατάξεις.
Να προέρχεται από τυποποιητήρια-συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα.
Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 5 λίτρων, από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. Να είναι εφοδιασμένη με
σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση και να φέρει ετικέτα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής καθώς και με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης
275610/2003 (ΦΕΚ. 1616/2003).
Στη συσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:
α. Η ονομασία πώλησης του προϊόντος «παρθένο ελαιόλαδο».
β. Πληροφορίες για την κατηγορία του προϊόντος «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται
απ’ ευθείας από ελιές και μόνο με χημικές μεθόδους».
γ. Η καθαρή ποσότητα του περιεχόμενου προϊόντος, εκφρασμένη σε μονάδες όγκου.
δ. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία & η δ/νση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.
ε. Η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.
στ. Ο αριθμός της παρτίδας.
ζ. Οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Στην περίπτωση που αναγράφονται οι ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις:
1. «Πρώτη πίεση εν ψυχρώ»
2. «Εξαγωγή εν ψυχρώ»
3. Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ή
4. Η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας , στη συσκευασία του ελαιόλαδου, αυτές πρέπει
να πληρούν τις υποχρεώσεις των σημείων α, β, γ, δ του άρθρου 5 του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της
Επιτροπής.
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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
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ΟΜΑΔΑ 4Η
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α

1

2
3

4

5

6

7
8
9

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
ΠΛΑΣΤ.
ΣΑΚΟΥΛΑ 500
ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΠΑΚ.
1 ΚΙΛΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ
330 ML
ΑΥΓΑ
ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝ
Α
Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
( 53-65 ΓΡ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΦΙΛΕΤΟ –
ΞΗΡΟΣ,ΥΓΡΑΛ
ΑΤΟΣ
ΒΑΝΙΛΙΑ
(ΣΥΣΚΕΥΣΊΑ
0,25
γραμμαρίων)
ΒΑΦΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ
ΑΥΓΩΝ
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΕΛΕΦ. 500 ΓΡ

CPV

ONOM CPV

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΜΜ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ

15872400-5

Αλάτι

1288

ΚΙΛ

0,12 €

154,56 €

15612120-8

Κοινό αλεύρι
αρτοποιίας

736

ΚΙΛ

0,47 €

345,92 €

15982000-5 Αναψυκτικά

662

ΤΕΜ

0,29 €

191,98 €

174,65 €
390,89 €
238,05 €

03142500-3

Αυγά

69000

ΤΕΜ

0,10 €

6.900,00 €

15230000-9

Αποξηραμένα
ή παστά
ψάρια

110

ΚΙΛ

6,20 €

682,00 €

24957000-7

Χημικά
πρόσθετα

2300

ΤΕΜ

0,05 €

115,00 €

92

ΤΕΜ

0,99 €

91,08 €

2300

ΤΕΜ

0,62 €

1.426,00 €

9

ΚΙΛ

14,63 €

131,67 €

148,78 €

368

ΚΙΛ

2,92 €

1.074,56 €

1.214,25 €

6

ΚΙΛ

6,11 €

36,66 €

11

ΚΙΛ

2,48 €

27,28 €

230

ΚΙΛ

3,02 €

694,60 €

Βαφές,
44800000-8 βερνίκια και
μαστίχες
15511000-3

Γάλα

15872200-3 Μπαχαρικά

03221210-1

11 ΔΑΦΝΗ ΧΥΜΑ 15872300-4
ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΟ
12
15872300-4
ΚΙΛΟ (ΞΗΡΟΣ)
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛ. Νο
4, ( 16013
03222400-7
180ΤΕΜ.ΤΟ
ΚΙΛΟ )

Φασόλια
Αρωματικά
βότανα
Αρωματικά
βότανα
Ελιές
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7.797,00 €

770,66 €

142,60 €
112,94 €
1.611,38 €

41,43 €
30,83 €
784,90 €

ΖΑΧΑΡΗ ΧΥΜΑ
15831000-2
ΤΟ ΚΙΛΟ

Ζάχαρη

3680

ΚΙΛ

0,58 €

2.134,40 €

15 ΖΕΛΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 15332240-8

Ζελέδες
φρούτων

276

ΚΙΛ

2,25 €

621,00 €

09211710-1 Λευκά έλαια

1840

ΛΙΤΡΟ

0,84 €

1.545,60 €

15872200-3 Μπαχαρικά

9

ΚΙΛ

4,10 €

36,90 €

41,70 €

15872200-3 Μπαχαρικά

4

ΚΙΛ

5,20 €

20,80 €

23,50 €

276

ΚΙΛ

7,98 €

2.202,48 €

4

ΚΙΛ

4,22 €

16,88 €

14

16
17

18

19

20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΔΟΧΕΙΟ LT
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΞΥΛΟ ΑΚΟΠΗ
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΥΣΚ. 250 ΓΡ.
ΚΙΜΙΝΟ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ΚΟΡΝ
ΦΛΑΟΥΕΡ 1
ΚΙΛΟΥ
ΛΑΖΑΝΑΚΙ
ΛΕΜΟΝΙ
ΧΥΜΟΣ
ΑΡΤΥΜΑ 330350 ML
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΤΥΠ.ΦΡΑΓΚΦΟ
ΥΡΤΗΣ ΚΙΛΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΙ
ΠΕΠΟΝΑΚΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙ
ΦΙΔΕΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΚΟΦΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Νο 6
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Νο. 3
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
SOFT ΠΑΚ. 250
ΓΡ.
ΜΕΡΜΕΛΑΝΤΑ
ΧΥΜΑ (4 ΚΙΛ.)

15861000-1

Καφές

15872200-3 Μπαχαρικά
15332400-8

Διατηρημένα
φρούτα

1840

ΤΕΜ

0,68 €

1.251,20 €

15612210-6

Καλαμποκάλε
υρο

1104

ΚΙΛ

1,05 €

1.159,20 €

15850000-1

Προϊόντα
ζυμαρικών

1380

ΚΙΛ

0,73 €

1.007,40 €

15321300-7

Χυμός
λεμονιού

2300

ΤΕΜ

0,17 €

391,00 €

15131130-5

Λουκάνικα

1012

ΚΙΛ

1,89 €

1.912,68 €

230

ΚΙΛ

0,73 €

167,90 €

1380

ΚΙΛ

0,73 €

1.007,40 €

414

ΚΙΛ

0,73 €

302,22 €

1380

ΚΙΛ

0,73 €

1.007,40 €

1840

ΚΙΛ

0,73 €

1.343,20 €

460

ΚΙΛ

0,73 €

335,80 €

15431100-9 Μαργαρίνη

1472

ΚΙΛ

2,31 €

3.400,32 €

15332290-3 Μαρμελάδες

2300

ΚΙΛ

1,11 €

2.553,00 €

15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1

Προϊόντα
ζυμαρικών
Προϊόντα
ζυμαρικών
Προϊόντα
ζυμαρικών
Προϊόντα
ζυμαρικών
Προϊόντα
ζυμαρικών
Προϊόντα
ζυμαρικών

39

2.411,87 €
770,04 €
1.746,53 €

2.488,80 €
19,08 €
1.413,86 €
1.309,90 €
1.138,36 €
441,83 €

2.161,33 €
189,73 €
1.138,36 €
341,51 €
1.138,36 €
1.517,82 €
379,45 €
3.842,36 €
2.884,89 €

34
35
36
37

38

39

40

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔ
Ο ΤΟ ΚΙΛΟ
ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΜΠΕΙΚΙΝ ΦΑΚ.
20 gr
ΝΕΡΟ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝ
Ο 0.5 Lt
ΝΕΡΟ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝ
Ο 1,5 lt

4

ΚΙΛ

13,78 €

55,12 €

15872200-3 Μπαχαρικά

11

ΚΙΛ

4,14 €

45,54 €

15899000-6

Ζυμωτική
σκόνη

730

ΤΕΜ

0,10 €

73,00 €

15981000-8

Μεταλλικό
νερό

920

ΤΕΜ

0,10 €

92,00 €

103,96 €

15981000-8

Μεταλλικό
νερό

1380

ΤΕΜ

0,18 €

248,40 €

280,69 €

28

ΤΕΜ

4,02 €

112,56 €

127,19 €

1280

ΤΕΜ

0,18 €

230,40 €

260,35 €

76,33 €

Κονσερβοποι
ημένα
προϊόντα
Αρωματικά
πολυκαρβοξυ
24323400-8
λικά και
καρβοξυλικά
οξέα

ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
15897200-4
ΣΥΣΚ. 2 ΚΙΛΩΝ
ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ
ΠΛΑΣΤ. 350400 ΓΡ

ΞΥΝΟ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΠΑΡΙΖΑΚΙ ΤΟ
42
ΚΙΛΟ
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ
43 ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔ
44
Α 330 ML
41

45

15872200-3 Μπαχαρικά

51,46 €
82,49 €

24957000-7

Χημικά
πρόσθετα

27

ΚΙΛ

2,28 €

61,56 €

15131230-6

Σαλάμι

550

ΚΙΛ

2,75 €

1.512,50 €

15872100-2

Πιπέρι

45

ΚΙΛ

3,82 €

171,90 €

440

ΤΕΜ

0,34 €

149,60 €

Στιγμιαίος
πουρές
πατάτας

1380

ΚΙΛ

1,68 €

2.318,40 €

2.619,79 €

Όσπρια

820

ΚΙΛ

1,95 €

1.599,00 €

1.806,87 €

15982000-5 Αναψυκτικά

ΠΟΥΡΕΣ ΧΥΜΑ
15312100-9
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΡΕΒΥΘΙΑ
46 ΧΟΝΔΡΑ ΠΑΚ.
500 ΓΡ.
ΡΙΓΑΝΗ ΤΟ
47
ΚΙΛΟ
48 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ
49
ΧΥΜΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΡΩΣΣΙΚΗ ΤΟ
50
ΚΙΛΟ
ΣΑΡΔΕΛΕΣ
ΑΚΕΦΑΛΕΣ(ΚΥ
51
ΤΙΑ Μ.Β. 5,5
ΚΙΛΩΝ)
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ
52 ΨΙΛΟ/ΧΟΝΔΡΟ
500 ΓΡ

62,29 €

03212220-8

Αρωματικά
βότανα
Ρύζι

25

ΚΙΛ

3,18 €

79,50 €

1840

ΚΙΛ

0,73 €

1.343,20 €

03211300-6

Ρύζι

2760

ΚΙΛ

0,72 €

1.987,20 €

15894700-8

Εκλεκτά
εδέσματα

26

ΚΙΛ

1,49 €

38,74 €

26

ΤΕΜ

22,79 €

592,54 €

550

ΚΙΛ

0,96 €

528,00 €

15872300-4

15232000-3 Παστά ψάρια

15625000-5

Σιμιγδάλι

40

1.709,13 €
194,25 €
185,50 €

89,84 €
1.517,82 €
2.245,54 €
48,04 €
669,57 €
596,64 €

53
54

55

56

57

58

59

60
61

62

63

ΣΟΔΑ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΤΑΡΑΜΟΠΟΛΤ
ΟΣ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΤΟΜΑΤΑΚΙΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕ
ΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
Μ.Β. 3 ΚΙΛΩΝ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤ
ΟΣ Μ.Β 5
ΚΙΛΩΝ
ΤΣΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ /
ΧΟΝΔΡΕΣ
ΠΑΚ. 500 ΓΡ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΠΑΚ. 500 ΓΡ
ΦΥΛΛΟ
ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΥΜΟΣ 250 ml
ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ
ΜΑΓΕΙΡ.
ΔΟΧ.16 Κ./ ΤΟ
ΚΙΛΟ
ΧΑΛΒΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

24957000-7

Χημικά
πρόσθετα

36

ΚΙΛ

0,69 €

24,84 €

15894700-8

Εκλεκτά
εδέσματα

12

ΚΙΛ

7,00 €

84,00 €

15331423-8

Τομάτες σε
κονσέρβα

644

ΤΕΜ

2,49 €

1.603,56 €

15331425-2

Τοματοπολτό
ς

460

ΤΕΜ

5,55 €

2.553,00 €

2.884,89 €

15863000-5

Τσάι

64

ΚΙΛ

4,13 €

264,32 €

298,68 €

03212220-8

Όσπρια

460

ΚΙΛ

1,11 €

510,60 €

576,98 €

03212220-8

Όσπρια

640

ΚΙΛ

1,54 €

985,60 €

1.113,73 €

15851000-8

Αλευρώδη
προϊόντα

270

ΚΙΛ

1,65 €

445,50 €

503,42 €

15982100-6 Φρουτοχυμοί

1380

ΤΕΜ

0,20 €

276,00 €

Βούτυρο,
15841200-7 λίπος ή έλαιο
κακάου

276

ΚΙΛ

1,72 €

474,72 €

36

ΚΙΛ

3,01 €

108,36 €

15812200-5

Γλυκά

ΣΥΝΟΛΟ:

52.857,75 €

30,80 €
104,16 €

1.812,02 €

311,88 €

536,43 €
122,45 €
59.880,83 €

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες
Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.
Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε
είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Ο προμηθευτής θα προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει
να προσκομίσει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3
του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και
της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από
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διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους
τίτλους πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα
πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης
και Απολύμανσης αυτών.
Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των
θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου.
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το
κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τρόφιμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΗ
1. ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ, σε συσκευασία 3 κιλών
2. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, σε συσκευασία 5 κιλών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση)
αντιπροσωπευτικά για το τρόφιμο.
Συσκευασία καθαρή
Απουσία ξένων σωμάτων
Απουσία αντιβιοτικών – τοξικών ουσιών – τοξινών
Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε περιέκτες, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
ανθεκτικότητας, της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενοι για
τρόφιμα. Οι περιέκτες θα είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις ενδείξεις
στην ελληνική. Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του
συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και
Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και
της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων 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 εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα
πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης
και Απολύμανσης αυτών.
Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των
θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου.
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το
κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

42

Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τρόφιμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
Ζυμαρικά (μακαρόνια-κριθαράκι- πάστες διάφορες).
Φιδές κομμένος
Χυλοπίτες χωρίς αυγά.
Συσκευασία: πακέτα των 500 γρ.
Τα αναφερόμενα ζυμαρικά θα είναι προϊόντα παρασκευασμένα από σιμιγδάλι, πλούσια σε γλουτένη και
νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες.
Απαγορεύεται να εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή
ακάρεα. Θα πληρούν όλους τους όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών που αφορούν την παρασκευή,
συσκευασία, επισήμανση, μεταφορά , συντήρηση των προϊόντων καθώς και το άρθρο περί ζυμαρικών.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων σε νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και
να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών.
Τα ζυμαρικά που βράζονται σε νερό πρέπει:
 Να διογκούνται στο διπλάσιο τουλάχιστον
 Να μην διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%
 Να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή
 Το υγρό βρασμού να είναι κατά το δυνατό διαυγές χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη
γεύση. Θόλωμα του υγρού σημαίνει κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν.
Ο χρόνος βιωσιμότητας αυτών ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του
συνολικού χρόνου συντήρησης την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
Τήρηση Γενικών και Ειδικών Διατάξεων : Κ.Τ.Π. και Κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας και των
ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων.
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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ
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Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011, τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές
Διατάξεις.
Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει να Α κατηγορίας, βάρους 53gr – 63 gr (MEDIUM), με τις απαραίτητες
σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.
Τα αυγά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία συντήρησης, ούτε να έχουν ψυχθεί
κάτω των 5οC.
Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν θα περιέχουν πρόσθετες
χρωστικές ουσίες.
Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα δίκροκα, χωρίς λέκιθο κ.λ.π.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή κέντρο
συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP – σε Α και Β συσκευασία (Α καρτέλες των
30 τεμαχίων και Β Χαρτοκιβώτιο).
Η μεγάλη συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) δεν πρέπει να φέρει χτυπήματα, σκισίματα ή διάφορου είδους
παραμόρφωση και κανένα ίχνος υγρασίας, η μικρή συσκευασία (χάρτινη θήκη) πρέπει να είναι καθαρή,
χωρίς φθορές ή υγρασία με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενδείξεις σημάνσεις:










Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση
των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά
την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που
δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου
2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών
των τροφίμων.
Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,
υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί της συσκευασίας
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EL…….
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ Α.
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Μ.
5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι max έως την δεύτερη
εργάσιμη ημέρα ωοσκοπήσεως) .
7. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.
8. ΚΩΔ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

03142500-3

Αυγά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΩΝ






ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ – Σκούρο καφέ ή λευκό με έντονη καθαρότητα και σκληρότητα.
ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ – Σκάλα προδιαγραφής ROCHE No 10-13.
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ – Καθαρό διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα.
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ – Ορατός στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή περίμετρο.
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ -Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 mm & αμετακίνητος.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ : ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ
Απαιτήσεις
Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα,
· Κατάσταση
σπασίματα, λερώματα στο κέλυφος, σε
συσκευασίας
χάρτινη θήκη των 30 τεμ.
· Κατηγορία Αυγού
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
· Κατάσταση
Χωρίς ξένα σώματα
καθαρότητας υλικού
· Σήμανση
ΑΩΚ: ΕL…..
· Χώρα παραγωγής
EL = Eλλάδα
· Κωδ. Παραγωγού
Να αναγράφεται επάνω στο αυγό
· Κατηγορία Βάρους
M (53-63 gr.),
· Θερμοκρασία
ΕΩΣ 18ο C
παραλαβής
· Κέλυφος
Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο
· Χρώμα κελύφους
Σκούρο καφέ ή λευκό
· Χρώμα Κρόκου
Σκάλα προδιαγραφής Roche N. 10-13
Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα
σώματα ή κηλίδες αίματος κατά την
· Λεύκωμα Αυγού
θραύση του, το αυγό κινούμενο επί
(Ασπράδι)
δαπέδου επιφάνειας, παραμένει
επίκυρτον και δεν εξαπλώνεται.
Ορατός με μορφή σκιάς στην
· Κρόκος αυγού
ωοσκόπηση χωρίς εμφανή περίμετρο, μη
απομακρυνόμενος αισθητά από το

45

κέντρο του αυγού σε περίπτωση
περιστροφής
Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά
Χωρίς ξένες οσμές

· Αεροθάλαμος
· Οσμή
· Εμφάνιση σε
Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα
ασπράδι/κρόκο
Salmonellα spp, /25g
AΠΟΥΣΙΑ
Κολοβακτηρίδια COLI,
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ σταφυλόκοκκοι
ΣΕ 1 g. ΑΠΟΥΣΙΑ
AUREUS, Μύκητες &
ζύμες, Ε.Coli:
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
28 ημέρες από την ωοτοκία.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8 έως: 18ο C)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Θερμοκρασία: από: 8 έως: 18ο C, Υγρασία: 60-75%
Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοποιούνται μόνο οι χρωστικές του Παραρτήματος
1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
1.Αδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συμμετέχων
έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής, και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής,
εφόσον υπάρχει.
2.Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων [ΚΥΑ
487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το
οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την
παραγωγή – παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των
προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει
να επισυνάψει:
1ον Άδεια λειτουργίας της Πτηνοτροφικής Μονάδας (Παραγωγού) .
2ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον
ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των
προϊόντων.
3ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με το προϊόν σε περίπτωση κατακύρωσης
σε αυτόν του διαγωνισμού.
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με
την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48
ώρες πριν την παράδοση.
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π. Άρθρο 87.
2. Κανονισμός 1907/1990/ΕΚ.
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί
καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου
σχετικά µε ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά και των τροποποιήσεων αυτών.
4. Κανονισμός 853/2004.
5. Κανονισμός 1907/1990 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προδιαγραφών εμπορίας αυγών.
6. Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
7. Κανονισμός 1234/2007.
8. Κανονισμός 589/2008 που θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1234/2007.
9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά.
10. Κανονισμός 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΟΚ 1907/90
σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά.
11. Κανονισμός 2221/1992 ΕΟΚ της Επιτροπής.
12. Κανονισμός 2617/1993.
13. Κανονισμός 3300/1993.
14. Κανονισμός 5050/1998.
15. Οδηγία ΕΚ/ 2000/13 Επισήμανση τροφίμων.
16. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2007 για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά
με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.
17. Κανονισμός 237/90 και όλων των τροποποιήσεών του.
18. Κανονισμός 1881/06 και όλων των τροποποιήσεών του.
19. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
20. Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.
Οδηγία 2002/4 περί εγγραφής στα μητρώα των μονάδων ωοπαραγωγής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ
Κομπόστα ροδάκινο α ΄ ποιότητας (νωπό τρόφιμο φυτικής προέλευσης – φρούτο ροδάκινο – ζάχαρη –
νερό- γλυκόζη)
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 κιλού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση)
για το εγκυτιωμένο τρόφιμο φυτικής προέλευσης.
Συσκευασία καθαρή
Απουσία ξένων σωμάτων
Θερμοκρασία παραλαβής : 0º C-21ºC
Απουσία πρόσθετων χρωστικών ουσιών– τοξικών ουσιών – υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.
Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών –παρασίτων και μυκήτων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε κυτία, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ανθεκτικότητας,
της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενα για τρόφιμα. Τα κυτία θα
είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις ενδείξεις στην ελληνική. Αναγράφεται
η ημερομηνία λήξης.
Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του
συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
Συνθήκες διατήρησης : 0º C-21ºC.
Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και
Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και
της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων 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 εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα
πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) 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 τρόφιμου.
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το
κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τρόφιμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
«MERMELADA»
ΓΕΝΙΚΑ:
ΕΙΔΟΣ: Μερμελάντα χύμα σε συσκευασία τεσσάρων έως πέντε κιλών.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση)
αντιπροσωπευτικά για το τρόφιμο. Συσκευασία καθαρή, απουσία ξένων σωμάτων. Θερμοκρασία
παραλαβής 10ºC -15 ºC max. Απουσία αντιβιοτικών – τοξικών ουσιών – τοξινών. Απουσία παθογόνων
μικροοργανισμών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε περιέκτες, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
ανθεκτικότητας, της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταλληλότητας προοριζόμενοι για
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τρόφιμα. Αναγράφονται: ο γραμμικός κώδικας, ο πίνακας θρεπτικών συστατικών ανά 100 γρ. έτοιμου
προϊόντος προς κατανάλωση, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3
του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : Σε δροσερό και σκιερό μέρος. Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων:
Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και
της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων 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 εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα
πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) 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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CORN FLOUR (Άμυλο αραβοσίτου)
Πρώτη ύλη : Άμυλο δημητριακών Συσκευασία: έως 3 κιλά
Είδος: Corn flour (Άμυλο αραβοσίτου)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
2) Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία δημητριακών και αμυλωδών
φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.
3) Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι ανεπίληπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις
ατελούς επεξεργασίας.
4) Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει να πληρούν τις
διατάξεις του παρόντα κώδικα που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.
5) Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.
6) Κάθε είδος αμύλου θα διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε οποιοδήποτε ποσοστό,
με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.
7) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του
συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
8) Να είναι σε ακέραιες συσκευασίες, στις οποίες θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε
είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
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9) Ο προμηθευτής (όταν δεν πρόκειται για τον άμεσο παραγωγό του προϊόντος) , θα πρέπει να
προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες και θα πρέπει να προσκομίζει
κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
10) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου.
Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
11) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των
τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης), ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης
κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων.
Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των
προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός- Μικροβιολογικός), κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής του τρόφιμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής

ΟΜΑΔΑ 5Η
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

CPV

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΙ
ΣΚΛΗΡΟ
4 (ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 15544000-3
—αλλαγή
ονομασίας
5

ΜΜ

27560

ΛΙΤΡΟ

0,74 €

19.062,40 €

21160

ΤΕΜ

0,45 €

9.522,00 €

45540

ΤΕΜ

0,30 €

13.662,00 €

15.483,60 €

Σκληρό τυρί

368

ΚΙΛ

4,77 €

1.755,36 €

1.983,52 €

Τυρί φέτα

4600

ΚΙΛ

4,29 €

19.734,00 €

22.264,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 63.735,76 €

72.161,12 €

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ
Παστεριωμένο
15511100-4
( ΔΟΧΕΙΟ)
γάλα
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ
ΚΥΤΙΑ ½
Παστεριωμένο
15511100-4
ΛΙΤΡΟΥ,
γάλα
ΛΙΠΑΡΑ:3.5%
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 4% 15551300-8

ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ

15542300-2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ONOM CPV

Γιαούρτι
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21.638,40 €

10.791,60 €

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Είδος: Γάλα αγελάδας παστεριωμένο και ομογενοποιημένο
Συσκευασία: ½ λίτρου με 3,5% λιπαρά
Συσκευασία:10 λίτρων με 3,5% λιπαρά
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει :
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό
χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄΄ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος.
Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στην
δοκιμασία υπεροξειδάσης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική
αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη
όπως «υψηλής παστερίωσης».
Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν
υπερβαίνει τους 6ο C στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του
καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες
συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης.
Δ. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο»
και «γάλα» το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του.
Επιπλέον μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές
σημείο της συσκευασίας και με ευδιάκριτους χαρακτήρες.
Να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο Κεφ. ΙΙ του Π.Δ. 56/95.
Ε. Εάν πρόκειται περί ομοιογενοποιηθέντος παστεριωμένου γάλακτος και εάν μείνει τούτο σε ακινησία 48
ώρες δεν πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της
υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβ. εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου και ανάλογου ποσότητας
για δοχεία διαφόρου μεγέθους να μη διαφέρει περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του
εναπομείναντος γάλακτος.
ΣΤ. Να περιέχει:
1. Λίπος 3,5%
Για λίπος 3,5% είναι:
Ειδικό βάρος εις 15ο C 1,028g/L
Για λίπος 1,5% ή 0% είναι:
Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ.%) 8,5
ή το ισοδύναμο 1 λίτρου διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία ή ισοδύναμη συγκέντρωση
προκειμένου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία.
Z. To παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε σε αυτό η
παστερίωση ή την επομένη.
Νοθείες γάλακτος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Η προσθήκη νερού
Η μικρότερη ή μεγαλύτερη αφαίρεση λίπους
Η προσθήκη νερού και η αφαίρεση λίπους
Η προσθήκη συντηρητικών
Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με πραγματικό
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Σαν απατηλή δήλωση θεωρείται η προσφορά άλλου γάλακτος αντί άλλου. Αλλοιωμένο γάλα θεωρείται
εκείνο που έχει αυξημένη οξύτητα και που περιέχει ακαθαρσίες.
Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής. Δεν
πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις
οργανοληπτικές του ιδιότητες.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως.
Στα κυτία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως.
Τα κυτία πρέπει να παραδίδονται στα Νοσοκομεία σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν
χειρολαβές ώστε να προστατεύονται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίας (κιβώτια) πρέπει να
επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Κατά την παραλαβή του γάλακτος τα Νοσοκομεία θα παίρνουν απαραίτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα
από όλη τη παραληφθείσα ποσότητα (500 – 1000 γρ) τα οποία θα βράζουν ενώπιον του προμηθευτού ή
του αντιπροσώπου του. Μετά την παραλαβή του γάλακτος από τα Νοσοκομεία ο προμηθευτής δεν θα
φέρει καμία ευθύνη αν αυτό κόψει. Εάν το γάλα, όταν βράσει κόψει τούτο σημαίνει ότι έχει αυξημένη
οξύτητα και απορρίπτεται χωρίς καμία άλλη χημική εξέταση.
Στην περίπτωση αυτή ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως, διαφορετικά το
Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή
και η τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν αυτόν (τον
προμηθευτή).
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, εάν η Επιτροπή παραλαβής το ζητήσει, το εργοστάσιο
από το οποίο προέρχεται το γάλα.
Τήρηση Γενικών και Ειδικών Διατάξεων: Κ.Τ.Π. και Κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας και των ισχυουσών
Αγορανομικών Διατάξεων.
Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για τη διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και της
ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας ,
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγουμένων 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.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος , Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
του τροφίμου.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΩΝ
1. Ημίσκληρο τυρί Α’ ποιότητας (μπαστούνι)
2. Σκληρό Τυρί Α’ ποιότητας (Κεφάλι)
3. Φέτα δοχείο 17 κιλών.
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Τα είδη θα είναι Α’ Ποιότητας εγχώρια.
Τα είδη θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83) και τις εκάστοτε ισχύουσες
Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των τυριών (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι οι χαρακτηριστικοί του κάθε
είδους.
1.Το Ημίσκληρο Τυρί Α’ ποιότητας (Μπαστούνι) θα είναι Α’ ποιότητας, με μέγιστη υγρασία 45% και
ελάχιστο λίπος 40% υπολογισμένο σε ξηρά ουσία.
2.Το Σκληρό Τυρί Α’ ποιότητας (Μπαστούνι) θα είναι Α’ ποιότητας , με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος
τουλάχιστον 40% υπολογισμένο σε ξηρά ουσία.
Για τα παραπάνω τυριά, η συσκευασία θα είναι πλαστική, αεροστεγής, με το εσωτερικό φύλλο ή φίλμ,
που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο, από ύλη που επιτρέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
(άρθρο 83).
Στη συσκευασία των τυριών να αναγράφονται οι ενδείξεις , όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 11
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και επιπλέον:
1.Η κατηγορία του τυριού
2.Το είδος ή τα είδη γάλατος από τα οποία παρασκευάστηκε το τυρί.
3.Το ελάχιστο λίπος
4.Η μέγιστη υγρασία
5.Η ημερομηνία παραγωγής
6.Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
7.Η χώρα προέλευσης-παραγωγής του τυριού
8.Το καθαρό βάρος.
Η φέτα θα είναι σε λευκοσιδηρά δοχεία, στα οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
1. ΦΕΤΑ.
2. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
3. ΤΥΡΙ
4. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή.
5. Το βάρος του περιεχομένου
6. Η ημερομηνία παραγωγής
7. Τα Στοιχεία Ελέγχου που αναλύονται ως εξής:
Α) Τα δύο (2) πρώτα γράμματα της Ονομασίας Προέλευσης ΦΕ.
Β) Ο αύξων αριθμός του μέσου συσκευασίας
Γ) Η ημερομηνία παραγωγής
Τα μέσα συσκευασίας δεν πρέπει να περιέχουν καρκινογόνες ή και τοξικές ανόργανες ή οργανικές
ενώσεις (βαρέα μέταλλα, μονομερή κ.α.) σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα τυχόν επιτρεπόμενα όρια και
έτσι να μεταφέρονται και στο τυρί.
Οι ενδείξεις θα αναγράφονται και καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.
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.
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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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
1.Γιαούρτι αγελάδας με ποσοστό λίπους 3,85 και καθαρό βάρος 200 γραμμαρίων.
2.Γιαούρτι αγελάδας με ποσοστό λίπους 0% και καθαρό βάρος 200 γραμμαρίων.
3.Επιδόρπιο (γιαούρτι με φρούτα) βάρους 150 γραμμαρίων.
Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες
Το γιαούρτι πρέπει να είναι παρασκευασμένο από γάλα αγελάδας, να είναι σύμφωνα με τους όρους
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) , τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ισχύουσες υγειονομικές και
κοινοτικές διατάξεις.
Το γιαούρτι πρέπει:
1. Να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να έχει όψη αλάβαστρου.
2.Να μην εμφανίζει αντιληπτό ίζημα
3.Να μην έχει υποστεί κάποια άλλη ζύμωση , πλην της ειδικής ζύμωσης
4. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες να είναι κανονικές και ευάρεστες.
5. Να μην περιέχει συντηρητικές ουσίες.
6. Να μην έχει παρασκευασθεί από διατηρημένο γάλα με την εξαίρεση του παστεριωμένου γάλακτος
και του γάλακτος καταψύξεως.
7. Να μην περιέχει ζάχαρη.
Τα μέσα συσκευασίας να είναι από πλαστική εγκεκριμένη ύλη, η οποία δεν έχει
επαναχρησιμοποιηθεί.
Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας σε ευδιάκριτο μέρος , με ευανάγνωστο και
ανεξίτηλο τρόπο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες, το οποίο να περιλαμβάνει εντός ωοειδούς ταινίας τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 56/95.
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
1. Γιαούρτι αγελάδας
2. Λίπος επί %
3. Η τελική χρονολογία ανάλωσης
4. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή.
Στο επιδόρπιο οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία εκτός από αυτές που
προβλέπονται από το άρθ. 11, παρ. 2 του Κώδικα Τροφίμων με τρόπο ευδιάκριτο με στοιχεία
ευανάγνωστα και ανεξίτηλα είναι οι εξής:
1.Το είδος και το ποσοστό του παρεχόμενου γάλακτος επί του ετοίμου προϊόντος.
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2. το επί % ποσοστό λίπους
3. το επί % ποσοστό ολικού στερεού υπολείμματος ή η υγρασία
4. Η τελική χρονολογία ανάλωσης
5. Κάτω από την εμπορική ονομασία και με κεφαλαία γράμματα του αυτού ύψους η φράση
«ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ με …… το είδος της προσθήκης».
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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΟΜΑΔΑ 6Η
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

CPV

ΜΕΛΟΜΑΚΑ
15812200-5
ΡΟΝΑ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ
15812200-5
ΔΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ONOM
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΜ

Γλυκά

55

ΚΙΛ

5,80 €

319,00 €

Γλυκά

27

ΚΙΛ

6,11 €

164,97 €

ΣΥΝΟΛΟ:

483,97 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
395,56 €
204,56 €
600,12 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ - ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΟ: Οι κουραμπιέδες πρέπει να έχουν παρασκευασθεί
με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη
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υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ: Τα μελομακάρονα πρέπει να έχουν
παρασκευασθεί με τον παραδοσιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψημένα και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την
παράδοσή τους.
Θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία το κάθε ένα και σε δεύτερη συσκευασία σε ειδικά για τρόφιμα
χάρτινα κουτιά του ενός κιλού. Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα περιέχει περίπου 20 με
25 τεμάχια.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
1. 1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο
συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος
στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.
2. 2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
[ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000)] σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO
22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς για την παραγωγή – παρασκευή – επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των
προϊόντων.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των
προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει
να επισυνάψει:
1ον Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον
ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των
προϊόντων.
2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε περίπτωση
κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.
3ον Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους
αποθήκευσης του Νοσοκομείου.
Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος από
Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με
την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε
πληροφορία και στοιχείο που θα του ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.
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Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48
ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τρόφιμου, πριν την παράδοση.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κ.Τ.Π. άρθρα 111,112,113, 114.
Αγορανομική Διάταξη 14/89.
ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.
ΝΟΜΟΣ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις.
5. Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων,
από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο «παραγωγός
τροφίμων» – όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων
που παράγει, διακινεί, διαθέτει.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμό. 852/2004.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων.
10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
11. Κανονισμός 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες
τροποποιήσεις αυτού.
12. Κανονισμός 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου.
13. Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής.
14. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί.
15. Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και ΦΕΚ Β΄ 630/2007.
16. Κανονισμός 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων της και η
εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος
και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων.
17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας
93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
18. Κανονισμός 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά
και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των
οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
19. Κανονισμός 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και
αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
1.
2.
3.
4.
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ΟΜΑΔΑ 7Η
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ

Α/Α
1

2

3

4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ
ΕΓΧΩΡΙΟ ή
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ
Α/Ο ΜΠΟΥΤΙ
ΝΩΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΝΩΠΟ (ΤΕΜ
1200-1500 ΓΡ)
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΝΩΠΗ Μ/Ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ
Α/Ο ΜΠΟΥΤΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

CPV

ONOM CPV

15115100-8

Αρνίσιο
κρέας

ΠΟΣΟΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΜ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

184

ΚΙΛ

6,63 €

1.219,61 €

15111000-9 Βόειο κρέας

9200

ΚΙΛ

7,07 €

65.050,44 €

15112120-3 Γαλοπούλες

138

ΚΙΛ

3,49 €

481,16 €

543,72 €

15112130-6 Κοτόπουλα

11960

ΚΙΛ

2,20 €

26.353,86 €

29.780,40 €

15113000-3

Χοιρινό
κρέας

1380

ΚΙΛ

4,42 €

6.093,94 €

15113000-3

Χοιρινό
κρέας

1840

ΚΙΛ

4,42 €

8.125,26 €

1.378,16 €
73.508,00 €

6.886,20 €
9.181,60 €

ΣΥΝΟΛΟ: 107.324,27 € 121.278,08 €

Οι τιμές αναφοράς για την ομάδα ειδών «νωπά κρέατα-κατεψυγμένη γαλοπούλα» έχουν
προκύψει βάσει του υπ’ αριθ. 971/ 02-03-2021 δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
1. Κρέας Βόειο, Νωπό, Α’ ποιότητας:
Μπούτι βόειο (νεαρό ζώο), Α/Ο νωπό (άνω των 12 μηνών-24 μηνών)
2. Κρέας Χοιρινό, Νωπό, Α’ ποιότητας
α)Μπούτι Χοιρινό νωπό Α/Ο
β)Μπριζόλες Τ. ΚΑΡΡΕ με οστά, κομμένες (280) γραμμαρίων
3. 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
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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 Ένωσης.
Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα και από εγκεκριμένα σφαγεία και εργαστήρια
επεξεργασίας.
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:
1. Ο κωδικός του ζώου:
2. Ο κωδικός του σφαγείου:
3. Χώρα γέννησης:
4. Χώρα ή Χώρες εκτροφής:
5. Ημερομηνία σφαγής:
6. Χώρα σφαγής:
7. Αριθμός Σφαγής ζώου:
8. Κατηγορία:
9. Διάπλαση/βαθμός πάχυνσης ζώου: να είναι κατηγορίας U από 1 ως 2 και αυτό να
αναγράφεται στη σήμανση
10. Ηλικία κατά την σφαγή:
11. Χώρα τεμαχισμού, αριθμός έγκρισης μονάδας τεμαχισμού:
12. Ημερομηνία ανάλωσης:
13. Βάρος:
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
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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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.
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:
 Α’ κατηγορίας
 Ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης
 Καθαρά, χωρίς κανένα ορατό σώμα ακαθαρσία ή αίμα
 Χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές
 Χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα
 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:
 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.
 Να προέρχονται από σφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.
 Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής.
 Να έχουν απουσία σαλμονέλλας.
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Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχουν κριθεί
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
 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…..»
 Να συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από πιστοποιητικά καταλληλότητας.
 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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΕΙΔΟΣ: Γαλοπούλα κατεψ/νη τύπου 67%
Η γαλοπούλα τύπου 67% πρέπει να είναι σφαγμένη, αποπτερωμένη, χωρίς κεφάλι & πόδια που κόβονται
στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, το στομάχι και την καρδιά.
Βάρος εκάστου τεμαχίου : 4 – 6 κιλά.
Τα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και, τόσο αυτά όσο και η διακίνησή τους, θα πρέπει να πληρούν τους
όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών», τα Προεδρικά Διατάγματα και τις ισχύουσες Υγειονομικές και
Κοινοτικές Διατάξεις.
Η κατάψυξή τους θα έχει γίνει με άριστες συνθήκες επεξεργασίας και προετοιμασίας και με τους
ενδεδειγμένους υγειονομικούς όρους.
Τα κατεψυγμένα πουλερικά θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό της σάρκας τους θερμοκρασία ≤ -18 °C
και να διατηρούνται έτσι καθ’ όλη τη διαδικασία της διακίνησης και της διάθεσής τους, με ενδεχόμενες
σύντομες διακυμάνσεις προς τα άνω το πολύ κατά 3°C.
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Τα κατεψυγμένα πουλερικά θα πρέπει να συντηρούνται απαραίτητα εντός ψυκτικών θαλάμων και
ψυκτικών χώρων με σταθερή θερμοκρασία ≤ -18 °C και υγρασία 75 – 85%.
Τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης και
απαγορεύεται να διατεθούν :
1) Με μερική ή ολική απόψυξη.
2) Με επανακατάψυξη στην περίπτωση της μερικής ή ολικής απόψυξης.
3)Με συντήρηση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη της προβλεπόμενης.
Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και
ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις :
α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας
λειτουργίας της.
β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη.
γ) Η εμπορική ονομασία του είδους.
δ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα – μήνας – έτος ).
ε) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα – μήνας – έτος )
Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής
και της ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους χώρους
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων 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 εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η μεταφορά
του τροφίμου θα πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα τηρούν τους Υγειονομικούς όρους
της Απορύπανσης και Απολύμανσης αυτών.
Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση των
θερμοκρασιών 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.
Τα έξοδα για δύο εργαστηριακούς ελέγχους (Γ.Χ.Κ.) θα τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά τους ποιοτικούς ελέγχους κατά τη διαδικασία
παραλαβής των τροφίμων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208 & 214 του Ν.
4412/2016. Σημειώνεται ότι το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον
προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ........................................................................................................
Κατάστημα ......................................................................................................................
Διεύθυνση .......................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ......................................................................................................
ΕΥΡΏ ............................................................................................................................
ΠΡΟΣ :
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124-61
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΡΙΘΜ...........................€...................................................................

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
...............................................................
υπέρ
της
Εταιρείας
………………………………………………………….
.......................................................................................................................................Δ/νση………………
……. ............................................................................................................................δια την συμμετοχή
της
εις τον
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
............................................................................................................................
για
την
προμήθεια
……........................................................................
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ................................Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
πριν την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την .......................................................................................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας: _____________
Κατάστημα: ____________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX)
Ημερομηνία Έκδοσης: ____
ΠΡΟΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .....….ΓΙΑ

ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός
Αριθμός....Τ.Κ.
]
ή
Iσε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) .............. οδός .............. αριθμός ............. Τ.Κ. ...........
β) .............. οδός............... αριθμός .............. Τ.Κ. ...........
γ) .............. οδός .............. αριθμός ............. Τ.Κ. ...........
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ ..........., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για τη
προμήθεια«…………………………………………………………..»
που
αφορά
το
Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» συνολικής αξίας .., σύμφωνα με τη με αριθμό ........................................ Διακήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ.. …………………………………..

ΜΕΤΑΞΥ Τ………. ………………………………………………….
ΚΑΙ
ΤΗΣ ………………………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
……………………………………………………………………………………………………..

Συμβατικού Τιμήματος ………………………………………….€ ……………………… ΦΠΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" NΠΔΔ
IEΡΑ ΟΔΟΣ 343, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ
ΑΡ.Σύμβασης .:…………………………

Χαϊδάρι, …………………….

ΣΥΜΒΑΣΗ ………………………,00€ …………………… ΦΠΑ
Για την προμήθεια
……………………………………………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: .................................................................
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
………………………………………………………………………. ………………………………….. του Ψ.Ν.Α.
"ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" , ο οποίος το εκπροσωπεί.
………………………………………………………………………………………………………
της εταιρείας

εκπρόσωπος

……………………………………………………………………………………………………………………
ΟΔΟΣ…………………………………………………….ΠΕΡΙΟΧΗ………………………...ΤΚ……………
ΑΦΜ……………………………………ΤΗΛ …………………… FAX ……………………………
Κατόπιν διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην υπ’
αριθμ. ………………………………………………………………….. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Νοσοκομείου,
κατακυρώθηκε
η
προμήθεια
………………………………………………………………………, όπως αναλυτικά κατ’ είδος, κωδικό και τιμή
ορίζονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας σύμβασης , στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα
αποκαλείται για συντομία Προμηθευτής, ο οποίος και την αναλαμβάνει, αποδεχόμενος ρητά και
ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους βασικούς και ουσιαστικούς όρους :

1. Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να εξασφαλίζει απρόσκοπτα τον εφοδιασμό του Νοσοκομείου
με τα είδη που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν και περιλαμβάνονται στη παρούσα σύμβαση, και στις
αναγκαίες κάθε φορά ποσότητες, όπως αυτές αναφέρονται στη παραγγελία .
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2. Η

διάρκεια
της
σύμβασης
θα
είναι
ετήσια
από………………………………..
έως……………………………………….. , δύναται όμως να παραταθεί επί τρίμηνο από τη λήξη
της ισχύος αυτής, μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί από την υπηρεσία μας εγγράφως και ανεξάρτητα
από τη σύμφωνη ή μη γνώμη του προμηθευτή.
3. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι όμοια και απόλυτα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην
τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
4. Η χρηματική αξία την οποία το Ψ.Ν.Α « ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ « υποχρεούται να καταβάλλει στο
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη, θα είναι αυτή που αναγράφεται στην οικονομική
προσφορά του, είτε κατά τιμή μονάδας είτε κατά άλλη συσκευασία που αναφέρεται στη
προσφορά. Η τιμή αυτή δεσμεύει τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως
καθώς και κατά το διάστημα παρατάσεώς της, εφόσον αυτή ήθελε ζητηθεί από την Υπηρεσία
μας.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
.......................... εγγυητική επιστολή της .................. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού .........................
ευρώ ( ............. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον
φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το
αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την
ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο χώρο που θα ορίζεται
από το Νοσοκομείο μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από τη παραγγελία και θα είναι
εύλογα και σύμφωνα με την αναγκαιότητα χρήσης των ειδών αυτών.
7. Προκειμένου για είδη με ημερομηνία λήξεως, των οποίων η χρήση λήγει σε καθορισμένη
ημερομηνία, ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τέτοια των οποίων η
χρήση θα επιτρέπεται για ένα τουλάχιστον χρόνο από την ημερομηνία αυτών από το
Νοσοκομείο.
8. Τα είδη των οποίων η προμήθεια ανατίθεται στον συμβαλλόμενο προμηθευτή είναι αυτά που
αναφέρονται αναλυτικά στη κατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Τα στοιχεία της περιγραφής των
ειδών είναι σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή και οι αναγραφόμενες τιμές είναι
οι τιμές της οικονομικής προσφοράς του και αποτελούν τις συμβατικές τιμές.
9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΡΗΤΡΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας του συνόλου αυτού από υπέρβαση
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις. Αν
παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες ή τα προς προμήθεια αγαθά
δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί του συμβατικού
τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
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10.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση
(με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη
πληρωμή του Προμηθευτή.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης
που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον
Προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον εκτός από τον προμηθευτή.

11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΙ
ΛΥΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται
αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της
αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των
οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει
μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση,
εκτός των
παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά
τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του
Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.
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13.

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
..................... ……………………………………………………………………………ευρώ
(……………€)
……………. ΦΠΑ ................................. % Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση της προμήθειας και
περιλαμβάνει όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα τιμήματα της
παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδας), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προμήθειας.

14. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις :
α) Υπέρ της Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.3580/07
β) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% επί της καθαρής συμβατικής αξίας πλέον χαρτοσήμου 3% & Ο.Γ.Α
χαρτοσήμου 20% .
γ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
δ) Υπέρ Δημοσίου 0,02% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
15. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία
της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τη παράδοση και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών και αφού προσκομιστούν τιμολόγιο του προμηθευτή καθώς και κάθε άλλο παραστατικό που
προβλέπεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και θα ζητηθεί από την Υπηρεσία μας .
16. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση, καλύπτεται από τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, την προσφορά του προμηθευτή και το Π.Δ.394/96 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της σύμβασης.
17. Μετά την ανάγνωση και αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι
υπογράφουν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, το ένα εκ των οποίων λαμβάνει ο προμηθευτής.
ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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