
                 
                   

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με αριθ. 2017-040/Σ για  την 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», ΠΠΥΥ 2014

Κριτήριο Αξιολόγησης
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 10-11-2017

Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 11.00 π.μ.

Καταληκτικός χρόνος κατάθεσης προσφορών για
τον Διαγωνισμό

Ημερομηνία: 09-11-2017
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 14.00 μ.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης
21.146,43€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  CPV 15000000-8

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

0,06% υπέρ ΑΕΠΠ  0,06% Υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
Χαρτόσημο 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΟΓΑ  Χαρτ. 20% επί χαρτ.
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ, ΟΓΑ χαρτοσήμου

20% επί Χαρτ. ΑΕΠΠ, Υπέρ Ψυχ. Υγείας 2%,

Χρόνος και τόπος παράδοσης – παραλαβής Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

 

1

                                
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                         «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304461
ΦΑΞ. 2313304452
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.-ΤΖΗΜΑ Δ. 
e-mail: promagpavlos@outlook.com
www.agpavlos.gr





Έχοντας υπόψη:
1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /
4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.2. Του  Ν.  3527/2007  «Κύρωση  Συμβάσεων  υπέρ  νομικών  προσώπων εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.3. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) « Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 
1.6. Του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.7. Το  Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 που αφορά στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπου ορίζονται τα όρια των
διαγωνισμών.
1.8. Του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11.05.2010),  «Εγγυήσεις  για  την εργασιακή ασφάλεια και  άλλες διατάξεις»
άρθρο 24.

1.9. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)

1.10. Του  Ν.  4250/2014,  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(ΦΕΚ Ά 74/26.03.2014), άρθρο 1.

1.11. Του Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και  υπηρεσιών (προσαρμογή) στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ)

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και

εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων(πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων
(πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών  Αττικής  και  Θεσσαλονίκης)  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).

2.2. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).

2.3. Την υπ΄αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (Β΄2198) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εναρμόνισης
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

2.4. Την ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
            2.5.  Η υπ’ αριθμ.  1431/16-9-2016 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής τεχνικών
προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισμού

2.6. Το υπ’ αριθμ. 12082/4-10-2016 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και τεχνοοικονομικής μελέτης
2.7. Η υπ. αρίθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014΄τ. ΄Β) με το οποίο εγκρίθηκε το Π.Π.Υ.Υ.

2014
2.8.  Η  υπ’  αριθμ.  421/24-03-2015  (ΑΔΑ:  ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3)  Απόφαση  του  Διοικητή  της  4ης  Υ.ΠΕ

Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014.
2.9. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ. αρίθμ. 87/21-7-2016 και 28-7-2016 (θέμα 6ο)  Συνεδριάσεων της

ΕΠΥ με το οποίο εγκρίθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Τροφίμων από τα δημόσια Νοσοκομεία
και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007

2.10. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ. αρίθμ. 89/16-9-2016   (θέμα 5ο)  Συνεδρίασης της ΕΠΥ με το
οποίο εγκρίθηκαν  κατ’ άρθρο 54 παρ. 9 του Ν.4412/2016, ως ενιαίων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
εκπονηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια τροφίμων  από τα δημόσια νοσοκομεία όπως
έχουν ήδη κυρωθεί με την ανωτέρω σχετική απόφαση

2.11.  Η υπ. αριθμ. Δ3/26η ΣΥΝ/5-10-2016(ΑΔΑ:7ΜΔΨ46906Ι-7Ε4) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

2.12.  Η  υπ.  αριθμ.  Β14/15η  ΣΥΝ/21-06-2017  (ΑΔΑ:  Ω38646906Ι-6ΗΙ)   απόφαση  του  Δ.Σ.  του
Νοσοκομείου σχετικά με την επαναπροκήρυξη για τα είδη του Πίνακα Γ του υπ’ αριθμ. 7967/6-6-2017 πρακτικού
οικονομικής  αξιολόγησης,  καθώς  και  το  είδος  ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΩΝ  5  ΛΙΤΡΩΝ  (ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ),
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2.13. Την Δέσμευση ανάληψης δαπάνης  με ΑΔΑ:7ΤΝΔ46906I-ΟΥΞ και  α/α 1511.

ΜΕΡΟΣ Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  αρ.  διακ.  2017-040/Σ,  σχετικά  με  την  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  CPV:15000000-8,  για  την  ετήσια  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ», ,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.146,43€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή),  σε  εφαρμογή του
Π.Π.Υ.Υ. 2014, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους της παρούσας

1. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Τόπος υποβολής
προσφορών

Καταληκτική
Ημερομηνία υποβολής

προσφορών

Τόπος διενέργειας
διαγωνισμού

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

09-11-2017
Ώρα: 14:00 μ.μ.

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Τμήμα Προμηθειών)

10-11-2017
Ώρα: 11:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από
το Νοσοκομείο. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της
παρούσας διακήρυξης. 
3.  Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  τμήματα  που επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Μέρος Α΄: Γενικοί όροι
Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή έργου 
Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης
Παράρτημα ΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

A.1. Ορισμοί και γενικές πληροφορίες 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Νοσοκομείου, , για χρονικό

διάστημα  ενός  (1)  έτους  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  21.146,43€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,
σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  (βλ.  Μέρος  Β΄),  με  κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάδειξη του προμηθευτή, ορίζονται στο Μέρος Β΄
«Αντικείμενο – Περιγραφή υπηρεσίας» της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο  για  την  κατακύρωση του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού είναι  η  συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και  για την  αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές
έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  υποχρεώσεις  του  προμηθευτή.  Σε
περίπτωση  ισοτιμίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  υποψηφίων  που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και  παρουσία
αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016.

Η τιμή για το υπό προμήθεια είδος θα δίνεται χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο και βαρύνει το Νοσοκομείο. Αν στην
τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1511 

Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
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Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Εθνικής Αντίστασης 161,  Τ.Κ. 55134
Τηλέφωνο: 2313 304461-4 (Τμήμα Προμηθειών) 
E-mail: promagpavlos@outlook.com  
Πληροφορίες: κ.κ. Παμπουκίδης Ν.- Τζήμα Δ. 

A.2. Νομικό πλαίσιο και γενικές αρχές 

Άρθρο 3. Ισχύουσα νομοθεσία 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής
για την προκήρυξή του. 

Άρθρο 4. Ενστάσεις - προσφυγές 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)

ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Για  την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση υποβάλλεται  ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφασίζον
διοικητικό όργανο. (άρθρο 127,Ν.4412/2016)

Άρθρο 5. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα -Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού
Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην

ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα
για  να  ενημερώνονται  για  τυχόν αλλαγές. Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να
επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής. Επίσης  η  περίληψη  της  παρούσας
διακήρυξης,  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, καθώς και η διακήρυξη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Άρθρο 6. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού 
Η αποσφράγιση των προσφορών  για την προαναφερόμενη προμήθεια  θα διενεργηθεί την  Παρασκευή 10

Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή 

Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η
σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας  Αρχής αλληλέγγυα και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  στην  ένωση,  η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Α.3. Στοιχεία προσφορών
Άρθρο 8. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:
I. να υποβάλλονται στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», μέχρι και την
προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέχρι  και  την  Πέμπτη  09
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 

II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  55134,
Θεσσαλονίκη) στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την
προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού)  ήτοι  μέχρι  και  την  Πέμπτη  09
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Φάκελος προσφοράς για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
CPV: 15000000-8, με αριθ. διακ. 2017-040/Σ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  21.146,43€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  τη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής
(χαμηλότερη τιμή), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014.» (καταληκτική ημερομηνία υποβολής : 9/11/2017)
 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

  Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την
παραπάνω ημερομηνία δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες

Άρθρο 9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά
την κατάθεσή της. 

Άρθρο 10. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις,  δε δικαιούται  σε καμία

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Άρθρο 11. Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως

απαράδεκτες 

 Άρθρο 12. Μερική υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές γίνονται   δεκτές,     για  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  ή για κάθε είδος

χωριστά αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος. 

Άρθρο 13. Τρόπος σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
στο  άρθρο  8  της  παρούσας  διακήρυξης,  στην  ελληνική  γλώσσα μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  Εφόσον  τα
δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα,
συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από
τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
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 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail).  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα
εξής: 

3.1.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3.  Τα  οικονομικά  στοιχεία,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Προσοχή: Οι  φάκελοι  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  και  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  προσφοράς  θα  φέρουν  και  τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς
θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην
αγγλική γλώσσα. 
5. Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει  όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες.  Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται  εφόσον αυτά προσαρτώνται  στην προσφορά και
εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
6.  Επισημαίνεται  ότι  ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει  αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την απόκλιση των
υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της
διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
8. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Επίσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν (άρθρο
102, Ν.4412/2016)
9. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφόσον
την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
10.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Άρθρο 14. Περιεχόμενα υποφακέλων

Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

Στο φάκελο που τιτλοφορείται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)
    Παράρτημα ΙΙ

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
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3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄,
του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό 

4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 
 
Διευκρινίζεται ότι:

 Δικαιολογητικά / έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, όπου απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση
ή υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον συμμετέχοντα.

 Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  κατατίθενται  σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους.

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού των
συμμετεχόντων  από τον διαγωνισμό

 Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το συμμετέχοντα ή από το
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και φέρουν ημερομηνία εντός των 30 ημερολογιακών ημερών
προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)

 Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω
δηλουμένων

Φάκελος τεχνικής προσφοράς  
Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται:

Ο πίνακας συμμόρφωσης,  συμπληρωμένο υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται  στο παράρτημα Ι  της παρούσας
πρόσκλησης. 
Προσοχή: Οι πίνακες συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπληρώνονται βάσει των ακόλουθων οδηγιών:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις
ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου ανάδοχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 

Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Ο σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει  τα οικονομικά
στοιχεία,  δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που υπάρχει
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 
Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες
τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012
άρθρο 14).  Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα
πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου
είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην
περίπτωση που το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται
(Ν. 3918/2011 άρθρο 13).

Η  τιμή  για  την  προμήθεια  των  ειδών  θα δίνεται  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  πίνακα  οικονομικής
προσφοράς στο Παράρτημα Ι. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Άρθρο 15. Τιμές προσφορών - νόμισμα
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται  σε  ευρώ.  Προσφορές που δε δίνουν τις  τιμές σε  ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α.
3. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 
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Άρθρο 16. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την  ημέρα  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  παρούσα
πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ του Νοσοκομείου.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αριθμεί, αποσφραγίζει τους  φακέλους των προσφορών και μονογράφει ανά φύλλο το περιεχόμενό
τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση
των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 
Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τις  τεχνικές  προσφορές  και  αξιολογεί  τις
οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των
προσφορών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με
την  χαμηλότερη  τιμή.  Η  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους
συμμετέχοντες 
 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων
στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 17. Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής  και  η  κατακύρωση  γίνεται  τελικά  στον  προμηθευτή  με  τη
χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους
όρους της διακήρυξης και  τις  υποχρεώσεις  του προμηθευτή. Σε περίπτωση ισοτιμίας μεταξύ των υποψηφίων
αναδόχων, η  αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18. Πρόσκληση για υποβολή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014,  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  τα  όσα  δηλώθηκαν  στα
αντίστοιχα  μέρη  του  ΤΕΥΔ.  Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβληθήκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, ή
ανακριβή,  ή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  ή  αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
μερών ΙΙΙ.Α και ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια
επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  εν  λόγω  απόφαση
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Άρθρο 19.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
                  (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται  να υποβάλει  ο προσωρινός ανάδοχος στην
προθεσμία του άρθ. 18  της παρούσας είναι τα εξής:

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες),
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
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Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ  (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ)  για  την καταβολή  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης,  πιστοποιητικά  που εκδίδονται  από την  αρμόδια,  κατά
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

Άρθρο 20. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει  για την υπογραφή της σύμβασης,  εντός είκοσι  (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Από την  ανακοίνωση του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  στον  προμηθευτή,  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει
συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
 
Άρθρο 21. Δικαίωμα ματαίωσης
Η  αναθέτουσα  αρχή,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της διακήρυξης 

 
Άρθρο 22. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα
αρχή συμμετέχοντα. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή
σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την
αναθέτουσα αρχή. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. 

 
Άρθρο 23. Διοικητικές προσφυγές – ένδικα μέσα 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016 

Άρθρο 24. Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης του έργου
 

Άρθρο 25. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
1) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο  έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην

προθεσμία  που  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύμβασης.

3) Ο  προμηθευτής  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  όταν  οι  όροι  της  σύμβασης  δεν  εκτελούνται  λόγω  της
συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

4) Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  επιβάλλονται  με  απόφαση  της
αναθέτουσας  αρχής  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η  οποία
υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά  οι  παρακάτω
κυρώσεις: 

I. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
II. Ανάθεση  του  έργου  στο  συμμετέχοντα  με  την  αμέσως  χαμηλότερη  τιμή.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση

προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
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αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση
του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται αφενός με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και αφετέρου με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών

Άρθρο 26. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 
Η πληρωμή της αξίας της ανάθεσης θα γίνει για το 100% της αξίας της, εντός εξήντα (60) ημερών από την

υποβολή του εκάστοτε μηνιαίου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003
(ΦΕΚ138/Α/5-6-2003)  «Προσαρμογή της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2000/35  της  29-6-2000 για  την
καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές»  και  βάσει  των  νόμιμων
δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής  ή  την  είσπραξη  απαιτήσεων  από  το  δημόσιο  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  (αποδεικτικά  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα
παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   

Άρθρο 27. Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Εγγυητική καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 Άρθρο 28. Σύμβαση 
Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  η  σύμβαση.  Η

σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  132  του  Ν.4412/2016,  μετά  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης 
 Την τιμή
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης
 Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεσης υπηρεσίας 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
 Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως  προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Άρθρο 29. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις 
Ο προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του έναντι  της

αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
Άρθρο 30. Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας  και  προστασίας για  την
αποτροπή  ζημιών  ή  φθορών  και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη  προσώπων,  πραγμάτων  ή
εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της ανάθεσης, εφ’ όσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 
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 Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  να  διατηρεί  ασφαλισμένο  το  προσωπικό  του  στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Άρθρο 31. Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  αναθέτουσας  αρχής  ο  ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης,
υποχρεούται  να  μεριμνά ώστε  το  προσωπικό  του  και  κάθε  συνεργαζόμενος  με  αυτόν  να  τηρεί  την  ως  άνω
υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με  τις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στην  αναθέτουσα  αρχή  και  δεν  τη  δεσμεύει  με  κανένα  τρόπο  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Άρθρο 32. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος 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 στη Θεσσαλονίκη.

                                                                                  

     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
          ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

              ΣΕΡΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ
                                                               MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
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Μέρος Β. Αντικείμενο – περιγραφή του έργου (τεχνικές προδιαγραφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΙΔΙΑ &  ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ

      Τα  χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα στα άρθρα 111,
112, 113 και 114 του  ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ & αντικειμενων κοινης χρησησ, σύμφωνα με τις ισχύουσες
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 - ΦΕΚ
24/Α'/9.2.2007  «Παραγωγή  και  διάθεση  προϊόντων  αρτοποιίας  και  συναφείς διατάξεις»  και  Α.  οικ.
4730/209/Φ.17.1/2008 «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και
διαδικασίας  αδειοδότησης»  σε  εφαρμογή  της  παρ.  3  του  άρθρου  2  και  της  παρ.  11  του  άρθρου  20  του
Ν3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».

ΓΕΝΙΚΑ
  «Άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη): (Άρθρο 111 Κ.Τ.Π.) Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται με ψήσιμο

μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό,
ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα
αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των
αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων.

 Ο άρτος διακρίνεται σε:
αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με

την ονομασία «άρτος λευκός τ. 70%», 
ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από

μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος μαύρος τ. 90%»,
 γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και

άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος».
«Φρέσκος  άρτος»  ή  «Φρέσκο  αρτοπαρασκεύασμα»:  Ο  άρτος  ή  το  αρτοπαρασκεύασμα  που  πληρούν  τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:
 αα) πωλούνται στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας

παραγωγής τους, 
ββ) παράγονται με συνεχή διαδικασία, από την χρήση των πρώτων υλών τους μέχρι την τελική έψηση, χωρίς

να μεσολαβεί διακοπή της για τη συντήρησή τους.
Απαγορεύεται  η  χρήση  Νόμος 3526/2007  Άρθρο 10  §  1(α,β,γ)  του  όρου  «φρέσκος  άρτος»  και  «φρέσκο

αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»:
α) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που προορίζονται για πώληση, μετά την πάροδο είκοσι

τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής τους, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντή-
ρησης τους,

β) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που πωλούνται μετά την ολοκλήρωση της έψησης, του
μερικώς  ψημένου,  του  διατηρημένου  ή  κατεψυγμένου  άρτου  ή  του  αρτοπαρασκευάσματος  ή  του
αρτοσκευάσματος, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησης τους,

γ)  σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα, που παράγονται με την έψηση ενδιαμέσων προϊόντων
αρτοποιίας, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησης τους,

 «Αρτοσκεύασμα»:  Άρθρο 112 του Κ.Τ.Π. Το προϊόν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά τρόπο ανάλογο
με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την
μακροσκοπική υφή και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του.

 «Απλά αρτοσκευάσματα»: Άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. Τα προϊόντα αρτοποιίας τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν
τον  άρτο,  όπως  φρυγανιές,  αρτίδια,  φραντζολάκια,  κουλούρια,  παξιμάδια,  ο  διπυρίτης  άρτος,  οι  πίττες  για
σουβλάκια.

 «Διάφορα  αρτοσκευάσματα»:  Άρθρο  114  του  Κ.Τ.Π.  Τα  κάθε  μορφής  και  φύσης  αρτοσκευάσματα  που
παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά
από αυτόν ως προς τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά,
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πέραν  των  πρώτων  υλών  που  επιτρέπονται  για  την  παρασκευή  του  άρτου  και  άλλων  πρώτων  υλών  που
επιτρέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Υπουργική απόφαση 1100/1987, ΦΕΚ Β΄788), όπως γάλα,
γιαούρτι,  βούτυρο,  τυροκομικά  προϊόντα,  αυγά,  λιπαρές  ύλες,  γλυκαντικές  ύλες,  προϊόντα  τομάτας,
ελιές, αρτυματικές ύλες και προϊόντα αλλαντοποιίας.

«Διάφορα  αρτοσκευάσματα  ζαχαροπλαστικής»:  Άρθρο  114  του  Κ.Τ.Π  Τα  προϊόντα  αρτοποιίας,  όπως
παξιμάδια,  κουλούρια,  φρυγανιές και  άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής,  που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές
ύλες και μια τουλάχιστον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

«Αρτοπαρασκεύασμα»: Άρθρο 114 του Κ.Τ.Π Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από άλευρα ενός
δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει
με  τον  τρόπο  παρασκευής  των  ειδών  άρτου  και  το  οποίο  διατίθεται  στην  κατανάλωση  με  την  ονομασία
«αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί η λαγάνα της Καθαρής Δευτέρας.

ΕΙΔΙΚΑ
  O άρτος  σύμφωνα με το Άρθρο 111 του Κ.Τ.Π πρέπει: 
1. Υποχρεωτικά να παρασκευάζονται και να διατίθενται στην κατανάλωση από τύπους και κατηγορίες αλεύρου

που αναφέρονται  στο άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. . 
2.   Οι  αρτοποιοί  υπoxρεoύνται  πριν  από  τη  ζύμωση  της  αρτoμάζας  να  κοσκινίζουν  με  επιμέλεια  τα

xρησιμoπoιoύμενα  άλευρα,  έτσι  ώστε  o  παρασκευαζόμενος  άρτος  και  τα  αρτοπαρασκευάσματα   να  είναι
παντελώς απαλλαγμένες από oπoιαδήπoτε ξένα σώματα, π.χ. σxoινιά, κόκκους, πέτρες, παράσιτα, έντομα ή άλλα
αντικείμενα. Tα xρησιμoπoιoύμενα για σκοπό αυτό κόσκινα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα
No 9, No 12, No 14, No 16.

3. Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες του άρτου και των αρτοσκευασμάτων να είναι καλοί και να
μην υπάρχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών, να είναι
απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση. 

   Να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
  Να είναι  καλά ζυμωμένοι  και  κανονικά (ομοιόμορφα) ψημένοι,  ομοιογενές στην κόρα και  στην ψίχα,  με

φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνεια τους (όχι σκληρή κόρα).
   Οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  να  είναι  ευχάριστοι  και  χαρακτηριστικοί  των  προϊόντων,  να  έχουν

παρασκευαστεί το περισσότερο πριν από τέσσερες (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν
στο Νοσοκομείο.

Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις Ν 3526/2007 - ΦΕΚ
24/Α'/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις : 

Το όνομα της επιχείρησης.
Η διεύθυνση του αρτοποιείου.
Το είδος ψωμιού ή προϊόντος αρτοποιίας. 
Το καθαρό βάρος.
Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος

με ανεξίτηλη σφραγίδα. 
Τα μεταφορικά οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα,

ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις. Για την
μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίας, οι επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη σχετικά με την τήρηση των
συνθηκών μεταφοράς.

    1. Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με οχήματα που διαθέτουν
κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά
των προϊόντων αυτών. 

   2. Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας είτε σε ατομική, είτε σε μαζική συσκευασία, όταν μεταφέρονται
προς πώληση από το χώρο παραγωγής τους σε πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά
ιδρύματα,  σε  τόπους  ομαδικής  σίτισης,  σε  εστιατόρια,  ταβέρνες  και  σε  κάθε  άλλο  τόπο  προορισμού,
τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για επαφή
με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας με άλλο τρόπο.

    3. Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την μεταφορά των προϊόντων αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά τοποθετούνται  σε ειδικά ξύλινα κιβώτια,  που
έχουν εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή σε μεταλλικά ή πλαστικά κιβώτια, με επαρκή χωρητι-
κότητα, τα οποία κλείνουν ερμητικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταφοράς αυτής και
είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Ομοίως, επιτρέπεται με τα οχήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο
εδάφιο, η διακίνηση και η μεταφορά, προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία διατίθενται στον καταναλωτή
σε αεροστεγή συσκευασία, το υλικό της οποίας προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
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   Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν
ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα
και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.

     4. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις    η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις σήμανσης τροφίμων:   

• 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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
     CPV                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
     15811000-1                               ΑΡΤΟΣ 
    15810000-9                             ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
    15812000-1    Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής
       1.Άρτος: Η παρασκευή του  άρτου πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις διατάξεις του Άρθρου 111

του Κ.Τ.Π. το  νερό δε που θα xρησιμoπoιείται, πρέπει να είναι πόσιμο.
Άρτος τύπου 70% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη, και

μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του
αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), χωρίς προσθετικές ύλες, καθαρού  βάρους 750 gr,
συσκευασμένες σε χάρτινες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα, κλεισμένες με συνδετική μηχανή ή σε διαφανές
σελοφάν.

Άρτος τύπου 55% (Φρατζόλα): Το προϊόν θα παρασκευάζεται από αλεύρι σιταριού τύπου 55%, νερό, ζύμη, και
μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του
αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος), χωρίς προσθετικές ύλες, καθαρού  βάρους 750 gr,
συσκευασμένες σε χάρτινες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα κλεισμένες με συνδετική μηχανή ή σε διαφανές
σελοφάν.

2. Ατομικά αρτίδια:  Η παρασκευή των αρτιδίων πρέπει να πληροί όλους τους όρους και  τις διατάξεις του
Άρθρου 112,113 του Κ.Τ.Π., το  νερό δε που θα xρησιμoπoιείται, πρέπει να είναι πόσιμο. 

Αρτίδια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι, καθαρού βάρους 60 ή 30 gr.  Το προϊόν θα παρασκευάζεται
από αλεύρι σιταριού τύπου 70% , νερό,  ζύμη, και  μικρή ποσότητα αλατιού (το ποσοστό  του προστιθεμένου
άλατος δεν πρέπει να είναι ανώτερο από 1% επί του αλεύρου και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος)
χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένα σε αεροστεγείς ατομικές κλεισμένες συσκευασίες από διαφανές σελοφάν.

Αρτίδια τύπου 70 %: στρογγυλά ή φραντζολάκι, καθαρού βάρους 60 ή 30 gr. Το προϊόν θα παρασκευάζεται
από αλεύρι σιταριού τύπου 70%, νερό, ζύμη  χωρίς προσθήκη άλατος, χωρίς προσθετικές ύλες, συσκευασμένα
σε αεροστεγείς ατομικές κλεισμένες  συσκευασίες από διαφανές σελοφάν.

3.    Λαγάνα πολυτελείας (Άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.) ,   άνω των 750 γραμμαρίων περίπου, κλασσικό σχήμα
λαγάνας, παρασκευασμένη με το παραδοσιακό τρόπο, από  αλεύρι  τύπου 70%, αλεύρι κίτρινο ψιλό, νερό, μαγιά
2% επί του αλεύρου, αλάτι έως 2% επί του αλεύρου, μαστίχα περίπου 0,5 επί τοις χιλίοις, σουσάμι προαιρετικά
και μαυροσήσαμο.

    Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται αυθημερόν, η δε συσκευασία να πραγματοποιείται αφού
έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 Επί των συσκευασιών των ανάλατων προϊόντων να υπάρχει διακριτική σήμανση που θα τα ξεχωρίζει από τα

υπόλοιπα.    
Οι  συμμετέχοντες  για  όλα  τα  παραπάνω  προϊόντα  υποχρεούνται    να  καταθέτουν  δείγματα  των

προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.
Η ώρα παράδοσης αυστηρώς οριζόμενη θα είναι η  07.00 π.μ.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
  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.   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   κατάλληλα  διαπιστευμένους  φορείς  Πιστοποίησης  από  τον  ΕΣΥΔ για  την  παραγωγή  –
παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 
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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  κατάλληλα
διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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.  

        3 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.

  Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπει  να διαθέτει  Βιβλιάριο υγείας και  να φέρει  κατά την
διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.

  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.

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες,
ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

   1. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71, 73,
75) και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις.
  2. Τα μαγειρικά λάδια (ηλιέλαιο – αραβοσιτέλαιο ) θα πρέπει να είναι σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου
VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του Παρατήματος Ι και ΙΙ ως προς τα προβλεπόμενα για
την κατηγορία αυτή.

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ
      CPV                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    
          15411200-4        Μαγειρικό λάδι 

        ΓΕΝΙΚΑ
3. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
Το αραβοσιτέλαιο (Άρθρο73(1) Β (Ειδικές Διατάξεις) είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τα φύτρα του αραβοσίτου
(Zea mays L) με μηχανική διαδικασία. Να είναι  Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Άρθρου 73(1) του
Κ.Τ.&Π.,  παρθένο,  διαυγές,  με  ξανθωπό χρώμα και  ελαφρά γλυκιά  γεύση,  πλούσιο  σε  πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο μέγιστο 2%. 
Να έχει οσμή και γεύση την χαρακτηριστική του προϊόντος απαλλαγμένο από ξένες οσμές και τάγγιση.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το Άρθρο 73(1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ του Κ.Τ.Π  

Σημείο καπνίσματος 230οC
ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2
ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10
ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1
ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05
ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,465-1,468
ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 103-128
ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 187-195
ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 28
ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %
C 14:0 Μυριστικό < 0,3 
C 16:0 Παλμιτικό  9-14 
C 16:1 Παλμιτελαικό < 0,5
 C 18:0 Στεατικό 0,5-4,0 
C 18:1 Ελαικό 24-42
C 18:2 Λινελαικό 34-62
 C 18:3 Λινολενικό < 2,0 
C 20:0 Αραχιδικό < 1,0 
C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5
C 22:0 Βεχενικό < 0,5 C 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  Η συσκευασία των μαγειρικών ελαίων να είναι θα είναι πλαστικά δοχεία HDP ή HDPE των 5 lit ή άλλης ανάλογης
συσκευασίας  , σύμφωνα με τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου
Τα  χαρακτηριστικά  των  χαρτοκιβωτίων  συσκευασίας  των  δοχείων  των  πέντε  (5)  λίτρων  ή  άλλης  ανάλογης
συσκευασίας  είναι τα  εξής: 
  Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού. Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670
g/m2. 
 Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2. 
 Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι  τέτοιες ώστε να είναι  δυνατή η συσκευασία τεσσάρων (4)
δοχείων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας , χωρίς να παραμένει κενός χώρος μεταξύ των  δοχείων και των
τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων. 
   Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να αντέχουν στις μεταφορές  και  στις
εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Για την ασφάλιση - περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται
αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους.

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων  και  μαγειρικών ελαίων να είναι  το πρώτο τέταρτο του συνολικού
χρόνου της διατηρησιμότητάς του .

  Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  καταθέτουν  δείγματα  των  προσφερόμενων  προϊόντων,  επί  ποινή
αποκλεισμού.     

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

   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.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   κατάλληλα  διαπιστευμένους  φορείς  Πιστοποίησης  από  τον  ΕΣΥΔ  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  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  κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ  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  εφόσον του ανατεθεί η σχετική
προμήθεια.  
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     3 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.
   Κατά  την ώρα παράδοση ο  μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια
των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.

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,
ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν την παράδοση. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

        Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν  τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 62, 62α),  παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε.. 
Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.
Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας.
Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 
Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών λαχανικών από τα οποία 
προέρχονται.
Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια δηλαδή να μην είναι κολλημένα 
μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που σημαίνει τη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών  και κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας 
κατεψυγμένων λαχανικών.
Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 
& 93 και τον οδηγό Υγιεινής  του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άάρθρα 9,11 & 62α
και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:   
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία 
θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός 
χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr ή άλλης ανάλογης συσκευασίας   σύμφωνα με
τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου . Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς 
στην Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες ενδείξεις, όπως:
η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλία),
το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ,  
η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.), 
η εταιρεία διακίνησης, 
η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και 
οι συνθήκες συντήρησης.

   Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν 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 παρασκευή, αποθήκευση, 
διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 
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 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή 
αποκλεισμού.

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ
      CPV                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    
15331170-9            ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ (πάτος)
       Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
    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.
    Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. 
Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006  όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή
έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
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  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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  κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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.  
     3 Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά 
οχήματα-ψυγεία τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία -18ο C μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους 
χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας κατάψυξης  και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Τα 
οχήματα μεταφοράς    θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα 
παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9).
     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. 
   Κατά  την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να προσκομίζει  και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 
αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει 
Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια 
μιας χρήσης.

    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.  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
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    Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και να πληρούν  τους όρους του 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). Τα κατεψυγμένα 
προϊόντα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το ζητούμενο είδος, το δε βάρος τους δεν 
θα είναι μικρότερο των 240 gr και μεγαλύτερο των 300 gr. Τα τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα παραδίδονται με 
δέρμα, ώστε να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση του είδους, το δε βάρος της εκάστοτε φέτας να είναι 240 gr – 260 gr 
περίπου.   
      
  Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν θα    γίνονται αποδεκτά.     
 
Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα αίματος και σπλάχνων.
Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης    ουσίας.
Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα για κατανάλωση.
Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 
Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών.
Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές  και κοινοτικές
οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978  Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94  περί υγειονομικών όρων
παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων. 
Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 
62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
Η συσκευασία να είναι  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε  
ισχύουσες Διατάξεις. 
 Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία,  σε πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, 
σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) 
επιμελώς συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν ταινίας 
ασφαλείας που θα καταστρέφεται 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 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 ζώνη αλίευσης (FAO).
Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος). 
Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος). 
Ζ)  Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος). 
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο και 
στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά επανασυσκευάζονται.
  Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους, φέρουν πληροφορίες για την 
ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα
κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της 
Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 
όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας, όπως συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών … και καταργήσεως  των κανονισμών…» του 
Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την
εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
   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. 
      Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο 
κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια - 
τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007.
     Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ελέγχου κρίσιμων σημείων 
που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή Ισχύον Πιστοποιητικό  περί  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει 
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χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και 
μεταφορά των προϊόντων.   
    
 Η  παραλαβή των προϊόντων  και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται σύμφωνα με την Αγορανομική διάταξη      
4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ Α2-1162/2004 ΦΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 107α 
της Α.Δ. 14/89 σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του 
επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 
2090/Β’/31-07-2014). 
Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται υπό τον όρο ότι το ποσοστό του 
φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%,  έχει ως εξής: 
   Είδος αλιεύματος                                 Μέγιστο ποσοστό επίπαγου                                                                     
Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ  και εκσπλαχνισμένα     10%             
Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 
Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα  χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα   15%
αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 
   Τα φρέσκα ψάρια να είναι συσκευασμένα σε ισοθερμικά κιβώτια μίας χρήσεως καλυμμένα με πάγο σε αναλογία 
αλιεύματος/πάγου 2/1, και να μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και να εφαρμόζει 
όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης τροφίμων.
Για τα φρέσκα ψάρια απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται 
από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα καθώς επίσης και τον κωδικό αριθμό Ε.Ε. 
Επί του τιμολογίου ή δελτίου αποστολής να αναφέρεται η ζώνη αλίευσης και ο κωδικός της, η ονομασία και η 
προέλευση, καθώς επίσης στο παραπάνω τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής  στην πίσω σελίδα του να υπάρχει 
ωοειδές σφραγίδα κτηνιατρικής έγκρισης της ιχθυόσκαλας συνοδευόμενο με την υπογραφή του εκάστοτε 
κτηνιάτρου υπηρεσίας. 
  Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων.  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 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.

   Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για 
εργαστηριακό ή  άλλο έλεγχο, κατά την η παραλαβή  η  και μετά από αυτήν.  
  H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του  
  συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
 CPV                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    
15220000-6          ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ
15221000-3          ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
03311000-2          ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 800-1000 gr/τεμ. 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια-ποσοτολόγια που 
εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία.

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
  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.
Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα 
με  την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή 
έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 
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 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  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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  κατάλληλα διαπιστευμένους 
Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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. 
     3 Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα-ψυγεία (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 
(ΦΕΚ 1219Β) και θα παραδίδονται σε θερμοκρασία -18οC μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα 
οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης  Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα 
μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθειάς κατάψυξης και την εκάστοτε 
ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα 
παραδίδεται με το προϊόν.
        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. 
Κατά  την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να προσκομίζει  και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 
αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει 
Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια 
μιας χρήσης.
 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, 
ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν την παράδοση.  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  1.  Τα  χορηγούμενα  είδη  να  είναι  πρώτης  (Α΄)  ποιότητας  όπως  αυτή  ορίζεται  κατά  είδος,  στον  ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΤΩΝ  &  αντικειμένων  κοινής  χρήσης  και  να  έχουν  τους  οργανοληπτικούς  χαρακτήρες
χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους. 
  2. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές  Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.
 3. Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική
τους Ονομασία.
 4. Να μην έχουν παρασκευασθεί με γενετικά τροποποιημένα υλικά Κανονισμός 1829/2003, σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση  γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. 
 5. Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής  ή  ανόργανης ουσίας.
 6. Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να
είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα
από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα
είναι σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.  
7.  Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα,  σύμφωνα με  την   υπ’ Αριθμ.  Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014
Κωδικοποίηση  Κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής  Υπηρεσιών  ΚΑΙ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1169/2011  που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται
σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι
ενδείξεις με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα: 
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α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας.
γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και σε μονάδες όγκου
για  τα  υγρά.
δ)  Η  χρονολογία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  ή  η  χρονολογία  ανάλωσης.  
ε)  Οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  συντήρησης  και  χρήσης.
στ)  Το  όνομα ή εμπορική  επωνυμία  και  η  διεύθυνση του  παρασκευαστή  ή  του  συσκευαστή  ή  ενός  πωλητή
εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕE.
ζ)  Ο  τόπος  παραγωγής  ή  προέλευσης,  στην  περίπτωση  που  η  παράλειψή  του  μπορεί  να  οδηγήσει  τον
καταναλωτή  σε  πλάνη,  ως  προς  τον  πραγματικό  τόπο  παραγωγής  ή  προέλευσης  του  τροφίμου. 
η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους
 δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.
θ)  Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην 
οποία ανήκει το τρόφιμο. (Οδηγία 89/396).
Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας
διακρίνεται  καθαρά  από  τις  άλλες  ενδείξεις  της  ετικέτας.
Η ένδειξη αυτή είναι  προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική
χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.
Η σήμανση να είναι σύμφωνη  με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:

    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.

 8. Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, βάσει του οποίου
θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
  9.  Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι  τουλάχιστον τα 3/4 του
συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 
10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά ελεγμένες εταιρείες. Θα
πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
11. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος, σε περίπτωση που το προσκομισθέν
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζεται.

     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  CPV                         περιγραφή ειδών 
  15000000-8   Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

ΖΑΧΑΡΗ σε συσκευασία 1 Kgr  και ατομική των 10 gr. 
      Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που    αναφέρονται στα άρθρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες            Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
    Η  ζάχαρη  να  είναι  λευκή,  καθαρισμένη  και  κρυσταλλική  σακχαρόζη,  καλής,  γνήσιας  και  εμπορεύσιμης
ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (Άρθρο 63  του Κ.Τ.Π.)
α) περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς  τουλάχιστον 99.70 Ζ.
β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ’ ανώτατο όριο.
γ)  απώλειες  κατά  την  ξήρανση  0,10  %  κατά  βάρος,  κατ’  ανώτατο  όριο.
δ) περιεκτικότητα σε παραμένων διοξείδιο του θείου να µην υπερβαίνει τα 15 mg/Kgr. 
ε) χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς, (προσδιορισμός σύμφωνα µε το άρθρο 6, παραγρ. 1, εδάφιο α του
Π∆ 513/83).
    Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην ελληνική γλώσσα, µε ανεξίτηλο
μελάνι ή έκτυπα:
  Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή. 
  Το έτος και ο μήνας παραγωγής. 
  Το καθαρό βάρος του περιεχομένου ( π.χ 1Kgr).
 Ο Κωδικός Παραγωγής. (Οδηγία 89/396).
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   Πάνω σε κάθε φάκελο (Α) συσκευασία των δέκα (10) gr πρέπει να γράφονται στα ελληνικά µε ανεξίτηλο μελάνι ή
έκτυπα οι παρακάτω ενδείξεις: 
   Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή η ονομασία του περιεχομένου. 
     Πάνω στα χαρτοκιβώτια (Β) συσκευασία των φακέλων και στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές του
πρέπει να αναγράφονται έκτυπα και ανεξίτηλα στα ελληνικά οι παρακάτω ενδείξεις: Η επωνυμία του εργοστασίου.
Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης. Η φράση ΄΄Φάκελοι 1.000 των 10 gr  Η ημερομηνία και το έτος παραγωγής
(όχι  µε  κωδικό  αλλά  µε  πραγματικό  αριθμό)  Ο  Κωδικός  Παραγωγής  ως  επίσης  και  η  ημερομηνία
διατηρισημότητας.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και ατομική συσκευασία των 10 gr.
  Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και τον Κανονισμό1234/2007 Παράρτημα XV.
  Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη του 90%.
 Η μαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
α) Το σημείο τήξης, προσδιοριζόμενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 400C.
β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε
της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 βαθμούς οξύτητας.
γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%.
δ)  Επιτρέπεται  ο  αρωματισμός με  αβλαβείς  αρωματικές  ύλες  καθώς  και  η  προσθήκη προϊόντων γαλακτικής
ζύμωσης.
ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων
του τρυγικού οξέος και αλάτων του, με μόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί του προϊόντος ως έχει, να μην υπερβαίνει
τους 5 βαθμούς οξύτητας.
στ) Επιτρέπεται  η χρώση της μαργαρίνης με τις  χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),  Κουρκουμίνη (Ε100),  Αννάτο
(Ε160β), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV.
  
     Η προσφερόμενη μαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν  από εκλεκτά φυτικά έλαια, κατάλληλη για επάλειψη
και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείται στο ψυγείο.
   Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι των 250 gr και σε κεσεδάκι ατομικής μερίδας των 10 gr. Στην συσκευασία
να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σε συσκευασία αεροστεγή - πλαστικά σακουλάκια  του 1 Kgr  ή άλλης συσκευασίας σύμφωνα με τις
συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου ,έτοιμα προς χρήση. 
     Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, να
είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
Υγρασία <15%.
Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%. 
Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.     

  Είδη: Μαύρο Πιπέρι, Ρίγανη, Κανέλα σκόνη, Κανέλα ξύλο, Δυόσμος, Μοσχοκάρυδο, Κάρυ, Πάπρικα γλυκιά,
Μπαχάρι τριμμένο, Κίμινο, φύλλα δάφνης, βανίλια.
1) Μαύρο Πιπέρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum L που έχουν συλλεγεί σε
άγουρη κατάσταση και έχουν ξηραθεί γρήγορα. Να περιέχει τέφρα σε ποσοστό 6% κατ΄ανώτατο όριο και αδιάλυτα
σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας κατ΄ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι μεγαλύτερο από 15%.  
3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών του γένους Cinnamomum, οι
οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον πρωτογενή φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν
πρέπει να έχει αντιληπτό υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από
1,5%, υγρασία και  πτητικές ουσίες σε 105οC όχι  πάνω από 12%, τέφρα όχι  πάνω από 6% και αδιάλυτα σε
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.  
5) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται τα απαλλαγμένα από σπερματικούς μανδύες, σπέρματα του φυτού Myristica
Fragrans Houtt. Πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι
πάνω από 3% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.
7) Μπαχάρι: χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του Ινδοπέρεως του φαρμακευτικού.
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9) Φύλλα δάφνης: χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα φύλλα του δέντρου Laurus Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι
απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6%
και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

 Τσάι 
 ΤΣΑΙ σε συσκευασία 1 Kgr και ατομικά φακελάκια 1,5 gr. 
    Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
   Με την ονομασία ¨Τσάι¨ νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξεραθεί και κυλινδρωθεί με
διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί ανθιών του τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.
    Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται, καθόσον αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχει φύλλα, οφθαλμούς ή μίσχους άλλων φυτών.
  Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, που μπορεί να αυξήσουν το
βάρος,  επιτρεπόμενης  της  προσθήκης  φυσικών  αρωματικών  ουσιών  από  τις  αναφερόμενες  στον  Κ.Τ.Π..
Ξυλώδεις μίσχοι τσαγιού γίνονται δεκτοί μέχρι ποσοστού 2%. 
     Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώματος. Να έχει υποστεί πλήρη ζύμωση
και  κυλίνδριση.   Να έχει  άρωμά  ευχάριστο,  χωρίς  ξένες  οσμές  και  να  παράγει  ρόφημά ευχάριστης  γεύσης,
διαυγές, χρώματος σκοτεινού κίτρινου.
   Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.
    Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι
του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται και ο τόπος προέλευσης.    
 Το προµηθευόµενο τσάϊ πρέπει να έχει τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά. 
 Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες στους 105οC, να µην είναι πάνω από 10%. Το υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να είναι
τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και κανονικό σε καφεΐνη και να διατηρεί όλες του τις ιδιότητες.
  Το προσφερόμενο προϊόν του 1Kgr θα προσφέρεται σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία που θα έχει κλείσει
θερµοκολλητικά. 
   Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να είναι  συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες χαρτί,  εμβαπτιζόμενους,
περιεχομένου 1,5 gr., οι οποίοι να κλείνουν θερμοκολλητικά. Στο φάκελο να είναι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα για
εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή (φάκελος, νήμα) να είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο φάκελο που να κλείνει
θερμοκολλητικά για επιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποθετούνται ανά
100 σε χάρτινα κουτιά, µε διαφανές πλαστικό περίβλημά. 
  
Όσπρια
     Φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες, φακές σε συσκευασία των 500 gr.
   Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(1) πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
και να είναι σύμφωνα με: 
    A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου ΄΄ Περί Τυποποιήσεως
των  προσυσκευασµένων  εγχωρίων  οσπρίων΄΄  (ΦΕΚ  541/τεύχος  Β΄/9-10-87)  που  τροποποιήθηκε  µε  Κοινή
Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3.
    B.  την υπ’ αριθμό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’)  Κοινή Απόφαση των Υπ.  Ανάπτυξης,  Εθν.  Οικονομίας και
Δικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής των Τροφίμων σε Συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄. 
     Γ. την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214). 

"Ξερά Φασόλια"     
    Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται  από τα αποξηραμένα ώριμα βρώσιμα σπέρματα
του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE), φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι
μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή.
   Να είναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης, το οποίο να βεβαιώνεται με έγγραφη βεβαίωση. Τα
φασόλια  εσοδείας  τρέχοντος  έτους  είναι  μαλακά και  αλευρώδη,  το  εξωτερικό  τους  χρώμα είναι  λευκό  και  η
επιφάνειά τους στιλπνή.  Οι κόκκοι των φασολιών πέραν του έτους η εμπειρία αλλά και η πράξη  έχει δείξει ότι:  
1 Είναι ξηροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου τους είναι κίτρινο.   
2 Όταν πιεσθούν με τα δόντια, θραύονται εύκολα σε κομμάτια κατά τη διεύθυνση του μήκους τους και στο σημείο
της θραύσεως το χρώμα είναι κίτρινο, σταχτί ή καφέ .   
3.Όταν εξετάζονται μακροσκοπικά, παρουσιάζουν χαρακτηριστικό μεσοδιάστημα μεταξύ των κοτυληδόνων τους
(στους κόκκους  νέας εσοδείας δεν υπάρχει το μεσοδιάστημα αυτό).
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      Να είναι ομοιογενή και λεπτόφλοια.  Να είναι κοσκινισμένα και ΄καθαρισμένα΄΄, δηλαδή να είναι απαλλαγμένα
από κάθε ξένη πρόσμιξη και να μην περιέχουν ξένες ύλες, όπως ορίζονται στο  άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης
του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσμίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από 0,05%, από τις
οποίες  οι  γαιώδεις  προσμίξεις,  να  είναι  μέχρι  0,02%  (τοις  εκατό)  σύμφωνα  µε  την  απόφαση  37227/87  του
Υπουργείου Γεωργίας και με τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..
    Να έχουν ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλεί αλλοιώσεις στον κόκκο. Να
έχουν βάρος,  ανά χίλιους κόκκους,  σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του
Υπουργείου Γεωργίας.
  Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή πλατιοί.
  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως. 
  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να μην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτίαση) . 
  Να μην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.  
  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους με νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη
οσμή και γεύση.  
   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα και η χροιά τους να µην είναι υποκίτρινη,
κίτρινη, φαιά ή μαύρη. 
   Να μην είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 0,5%. 
   Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε ποσοστό πάνω από 2%(τοις εκατό). 
  Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων.
  Να μην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (επίδραση υδρατμών) προς απόκρυψη της παλαιότητάς
τους. 
  Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105ο C, να µην είναι πάνω από 14% (τοις εκατό). 
Α ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 300 και 450 gr ή ποσοστό 90%,
από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 8,5 mm και να συγκρατείται
από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 7 mm. (Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας) Οι κόκκοι να
είναι ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί ή πλατιοί.

Β Φασόλια γίγαντες: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800 gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους
αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 13 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε
στρογγυλές οπές διαμέτρου 12 mm.( Απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας)

2  ΦΑΚΗ μεσόσπερμη Η υπό προμήθεια φακή να προέρχεται από  τα αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα
του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (LEGUMINOSAE).
   Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι, πλατιοί ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98-99%). Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος
μεταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 90% από τους κόκκους αυτούς να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές
διαμέτρου 6 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 5,5 mm. (Απόφαση 37227/87
του Υπουργείου Γεωργίας). Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό ο φλοιός θα πρέπει
να είναι ανοιγμένος και οι κόκκοι καλά βρασμένοι (χυλωμένοι).
3 Ρεβίθια: Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού
Cicer arietinum - Ερέβινθος ο κοινός, Ερέβινθος ο κριόμορφος.
  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως 
  Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτίαση) . 
  Να µην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.  
  Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη
οσμή και γεύση.  
   Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα.  Tα ρεβίθια να είναι μεγεθών: (Απόφαση 
37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας)
  Α. μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr 
  Β. ρεβίθια μικρόσπερμα (ρεβίθια ψιλά)-Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.

(1) Από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι τα Ελληνικά όσπρια είναι καλύτερα όλων των άλλων που μέχρι τώρα
κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.  Τα ελληνικά όσπρια φημίζονται για τη νοστιμιά τους. Ιδίως τα όσπρια της
Βορείου  Ελλάδας, επειδή το έδαφος είναι πλούσιο σε κάλιο,  κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα βραστερά και εύγευστα.
Φασόλια Πρεσπών, φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού και Σαντορίνης, ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών είναι μερικά
από τα όσπρια με «ιδιαίτερη πατρίδα», όπου το μικροκλίμα  τα κάνει μοναδικά.
 
2.Στιγμιαίος καφές σκόνη σε συσκευασία  των 2,5 Kgr, 200 gr, 50gr και 2 gr.
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  Το προϊόν θα πρέπει να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις  Στιγμιαίος  καφές  είναι  το  συμπυκνωμένο  προϊόν  που  λαμβάνεται  από  την  εκχύλιση  πεφρυγμένων
(καβουρδισμένων) κόκκων καφέ, με τη χρήση μόνο νερού ως μέσου εκχύλισης και αποκλειόμενης κάθε μεθόδου
υδρόλυσης με προσθήκη οξέος ή βάσης. Πέραν των τεχνολογικώς αναπόφευκτων αδιάλυτων ουσιών και των
αδιάλυτων ελαίων που προέρχονται από τον καφέ, το εκχύλισμα καφέ πρέπει να περιέχει μόνο τα διαλυτά και
αρωματικά συστατικά του καφέ.
Η  κατά  βάρος  περιεκτικότητα  σε  ξηρά  ύλη  προερχόμενη  από  καφέ  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  95% στην
περίπτωση του εκχυλίσματος καφέ.
Στιγμιαίος καφές, καφές σε σκόνη, παρασκευασμένος, συσκευασμένος στην Ελλάδα σε συσκευασία μεταλλική
των 2,5 Kgr, και 200 gr και σε φακελάκι 2 gr των. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης
3.  Καφές  φίλτρου.  Καφές  φίλτρου  αρίστης  ποιότητας,  τυποποιημένος  σε  κατάλληλη  αεροστεγή  συσκευασία,
βάρους 500 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον. 

δείκτης  διάστασης  και  περιεκτικότητας  σε  υδροξυµεθυλοφουρφουράλη  (HMF)  προσδιοριζόμενα  μετά  από
επεξεργασία και ανάμιξη: 
α. δείκτης διάστασης (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιστον 8. 
β. HMF όχι μεγαλύτερη από 40 mg/kg.

 Μικροβιολογικά Κριτήρια 
Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 gr  προϊόντος. 
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι 104 /gr. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 Η μαρμελάδα και το μέλι θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες των 20 gr σε κύπελλα (A
συσκευασία))  σφραγισμένα αεροστεγώς με κατάλληλα καλύμματα και σε Β συσκευασία σε  χαρτοκιβώτιο που θα
περιέχει 150 κύπελλα.
 Τα  κύπελλα  πρέπει  να  είναι  παραλληλεπίπεδα  ή  κυλινδρικά  µε  αναδίπλωση  στο  πάνω  άκρο,  ώστε  να
δημιουργείται  υποδοχή  για  εύκολο  άνοιγμα.  Τα  κύπελλα  από  πλαστικό  να  έχουν  κατασκευαστεί  από  φύλλα
διαφανούς πολυστερίνης και resin τα οποία πληρούν του όρους του Άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
σχετικά µε τους ειδικούς όρους καθαρότητας των πλαστικών υλών, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τρόφιμα.  Τα  καλύμματα   να   είναι  καταλλήλων  διαστάσεων  ώστε  να  επιτυγχάνεται  αεροστεγές  κλείσιμο  του
κυπέλλου και να έχουν κατασκευασθεί από φύλλο αλουμινίου καθαρότητας 99.5%, μαλακής ποιότητας, πάχους
0,04 mm.
 Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερµοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να φέρουν έκτυπα τις
παρακάτω επισημάνσεις:  
 Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας  (Μήνας, Έτος).     
 Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή).    
  Το είδος του περιεχόμενου. 
  Καθαρό βάρος κυπέλλου.  
  Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή).  
  Κωδικός παρτίδας.
Τα  χαρτοκιβώτια  πρέπει  να  είναι  καινούργια  από  καλή  ποιότητα  χάρτου.  Να  είναι  από  κυματοειδές  χαρτόνι
αντοχής κατά Mullen τουλάχιστον 100 lb/in2.  Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων να είναι  τέτοιες ώστε κατά τη
συσκευασία του προϊόντος να μην υφίσταται κενό μεταξύ κυπέλλων και τοιχωμάτων του χαρτοκιβωτίου.     
    Στα χαρτοκιβώτια και πάνω στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές πρέπει να αναγράφονται έκτυπα στην
Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις: Ότι αναγράφονται στις ετικέτες των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο
αριθμός των κυπέλλων που περιέχονται στο χαρτοκιβώτιο. 
  Το μέλι μπορεί να προσφερθεί και σε συσκευασία του 1 Kgr 

 ΧΑΛΒΑΣ 
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι  αναφέρονται  στο άρθρο 50  του Κ.Τ.Π. και  τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις  Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί από πολτό σησαμιού (ταχίνι), με φυσικές ζαχαρούχες
γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρίζας στρουθίου. Για την παρασκευή
του επιτρέπεται  η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται
στην συσκευασία. 
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  Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kgr και να παραδίδεται στις γεύσεις σοκολάτα,
βανίλια και αμύγδαλο.

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

  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. 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 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί
από   κατάλληλα  διαπιστευμένους  φορείς  Πιστοποίησης  από  τον  ΕΣΥΔ 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  κατάλληλα διαπιστευμένους
φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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 εφόσον του ανατεθεί  η σχετική
προμήθεια.  
   3  Η  μεταφορά  θα  γίνεται  με  καθαρά  και  απολυμασμένα  μεταφορικά  μέσα  [ΚΥΑ  487/2000
(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  και  όταν  επιβάλλεται  για  το  είδος  ψυγεία  και  μέχρι  τους  χώρους  αποθήκευσης  του
Νοσοκομείου και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με
το προϊόν.
    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. 
  Κατά  την ώρα παράδοση ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια
των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.

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,
ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου,  πριν την παράδοση.  

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Α/Α Κωδικός είδους Περιγραφή είδους
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Προϋπολογισμός
είδους

Τεχνικές
προδιαγραφές

1 010300100060003

ΣΟΥΠΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ  
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ)

ΚΙΛΑ 80 461,04  

2 010300100120001
ΑΡΤΟΣ Τ. 70% 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
750γραμ.

ΚΙΛΑ 10.000 10.170,00  

3 010300100120002
ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 
70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30γρ

ΤΕΜΑΧΙΑ 30.000 5.085,00  
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4 010300100120006
ΛΑΓΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
750γρ

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 135,6  

5 010300100180014
ΚΑΝΕΛΑ 
ΣΚΟΝΗ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 8 95,89  

6 010300100180015
ΚΑΝΕΛΑ 
ΞΥΛΟ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 2 18,1  

7 010300100180016
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΣΚΟΝΗ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 16 212,49  

8 010300100180022
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ  
(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 4 76,24  

9 010300100180030

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ 0,5 
ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 20 33,67  

10 010300100180032

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 
ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 20 22,37  

11 010300100180034

ΦΑΣΟΛΙΑ ΨΙΛΑ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
0,5 ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 20 38,06  

12 010300100180035

ΡΕΒΥΘΙΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 
ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 10 14,58  

13 010300100180052

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
0,5 ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 12 59,03  

14 010300100180054

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 
ΚΑΦΕΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ
200γρ.(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΤΕΜΑΧΙΑ 12 44,64  

15 010300100180056
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

ΛΙΤΡΑ 720 1.785,60  

16 010300100180058

ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
1 ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 12 91,36  
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17 010300100180061

ΧΑΛΒΑΣ 
ΒΑΝΙΛΙΑ,ΚΑΚΑΟ 
ΚΑΙ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ 
ΚΑΡΠΟΥΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 
ΚΙΛΩΝ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 40 164,18  

18 010300100180070

ΖΑΧΑΡΗ Τ.Π. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟΥ(ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΚΙΛΑ 900 645,05  

19 010300100180089

ΑΡΤΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 
70% ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
30γρ.

ΤΕΜΑΧΙΑ 6.000 1.017,00  

20 010300100180094
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 
(ΠΑΤΟΣ) Κ/Ψ

ΚΙΛΑ 150 254,25  

21 010300100180134
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20.000 678 10γρ

22 010300100180135 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ ΚΙΛΑ 2 44,64  
     21.146,43  

ΓΕΝΙΚΑ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν:
1. Η  παραγγελία  για  τα  είδη  διατροφής  θα  δίνεται  στον  προμηθευτή  εγγράφως  ή  τηλεφωνικά  48  ώρες

τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή παράδοση του είδους με εξαίρεση το γάλα και το ψωμί που θα δίνεται από
την  προηγούμενη  ημέρα.  Παραγγελία  που  δίδεται  σε  μικρότερο  χρονικό  διάστημα  θα  εκτελείται  μόνο  αν  ο
προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να την εκτελέσει χωρίς να υποβιβαστεί η ποιότητα των παραδιδόμενων υλικών.
Οι  μειοδότες  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  προς  το  Νοσοκομείο  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας
(τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση κ.λ.π.)

2. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που δεν μπορεί  να εκτελέσει  την παραγγελία λόγω έλλειψης του είδους
πρέπει  να  ειδοποιεί  εγκαίρως  το  Τμήμα  Διατροφής  του  Νοσοκομείου  ώστε  να  γίνει  αλλαγή  του  συσσιτίου.
Επιπλέον πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα για την πραγματική έλλειψη του είδους.

3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην είσοδο της αποθήκης με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα
του προμηθευτή τα οποία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα μέχρι τις 12:30 π.μ. Εξαιρούνται το γάλα, το ψωμί
και τα νωπά ψάρια των οποίων η παράδοση πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 7:30 π.μ. και όχι πριν τις 6:30 π.μ.

4. Τα προμηθευόμενα είδη θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται
όλα τα στοιχεία που υπαγορεύονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και  τις ισχύουσες Αγορανομικές
Διατάξεις.

5. Η  ποιοτική  και  ποσοτικά  παραλαβή  θα  διενεργείται  από  τριμελή  επιτροπή  που  θα  ορίζεται  από  το
Νοσοκομείο ετησίως. Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος της έγκαιρης ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης
της  παραγγελίας,  ο  έλεγχος  της  καθαριότητας  και  της  τακτικής  απολύμανσης  των  μεταφορικών  μέσων  των
προμηθευτών-ιδιαίτερα  των  ευπαθών  ειδών-  ο  έλεγχος  της  ποιότητας,  της  ποσότητας,  της  κατηγορίας,  της
προέλευσης και κάθε ειδικού γνωρίσματος των προσκομιζόμενων ειδών. 

6. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ομόφωνα την παραλαβή των προσκομιζόμενων ειδών αν
διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση από μέρους του Προμηθευτή σε σχέση με την σύμβαση που θα έχει αυτός
υπογράψει με το Νοσοκομείο και είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα είδη αυτά. Αν η απόρριψη του είδους
γίνει κατά πλειοψηφία τότε επιλαμβάνεται ο Διευθυντής του Νοσοκομείου ή ο αναπληρωτής του η γνώμη του
οποίου είναι δεσμευτική τόσο για τον προμηθευτή όσο και για την Επιτροπή Παραλαβής. 

7. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των ειδών μόνο για λόγους ποιότητας ο προμηθευτής διατηρεί  το
δικαίωμα να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατά είδος υπαλλήλους του Τμήματος Διατροφής
του  Νοσοκομείου  η  γνώμη  των  οποίων  είναι  δεσμευτική  για  την  Επιτροπή  Παραλαβής.  Αν  η  γνώμη  των

29





υπαλλήλων  συμπίπτει  με  της  επιτροπής ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  άμεσα τα  είδη  που
απορρίφθηκαν. 

8. Σε  κάθε  περίπτωση  απόρριψης  θα  συντάσσεται  πρακτικό  από την  Επιτροπή  Παραλαβής  το  οποίο  θα
υπογράφει και ο νόμιμος εκπρόσωπος της προμηθεύτριας εταιρείας και θα διατηρεί το δικαίωμα να σημειώσει και
αυτός τις παρατηρήσεις του.

9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία από τον αρμόδιο για κάθε τρόφιμο φορέα αν
το κρίνει σκόπιμο. 

10. Τα  έξοδα  της  δειγματοληψίας  θα  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  εφόσον  αποδειχθεί  ότι  οι  υποψίες  του
Νοσοκομείου για τα είδη είναι αληθείς, έστω και αν πρόκειται για μικρό μέρος των προσκομιζόμενων ειδών. Στην
αντίθετη περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης τα έξοδα θα βαρύνουν το
Νοσοκομείο.

11. Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις   σύμφωνα με  το  άρθρο 3 του  Ν 4250/26-03-2013 (απλούστευση διαδικασιών
προμηθειών δημοσίου) θα φέρουν ημερομηνία εντός των  τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ»

Παράρτημα Ι

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Κωδικός είδους
Περιγραφή

είδους
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

      Αξί
α ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α Περιγραφή προδιαγραφής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :75552
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.
55134, 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ-ΤΖΗΜΑ Δ., Γραφείο Προμηθειών 
- Τηλέφωνο: 2313 304461-+464
- Ηλ. ταχυδρομείο: promagpavlos@outlook.com 
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- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agpavlos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  CPV: 15000000-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2017-
040/Σ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[  ] Ναι [ ] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[ ] Ναι [ ] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της
σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι 
-[ ] Ναι [ ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι 
-[ ] Ναι [ ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως κύριο  σκοπό την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως 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 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης





εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxviΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




	Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ του Νοσοκομείου.
	Μέρος Β. Αντικείμενο – περιγραφή του έργου (τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
	Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 62, 62α), παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε..
	Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.
	Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας.
	Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
	Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν υποστεί επανακατάψυξη.
	Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται.
	Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που σημαίνει τη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.
	Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.
	Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
	Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άάρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 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.
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr ή άλλης ανάλογης συσκευασίας σύμφωνα με τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου . Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες ενδείξεις, όπως:
	η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλία),
	το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ,
	η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.),
	η εταιρεία διακίνησης,
	η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και
	οι συνθήκες συντήρησης.
	Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν 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 παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.
	Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού.
	H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
	CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
	ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ (πάτος)
	Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
	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.
	Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
	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 κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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 κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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.
	3 Η μεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα-ψυγεία τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία -18ο C μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας κατάψυξης και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Τα οχήματα μεταφοράς θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9).
	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.
	Κατά την ώρα παράδοση ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.
	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.
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
	Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το ζητούμενο είδος, το δε βάρος τους δεν θα είναι μικρότερο των 240 gr και μεγαλύτερο των 300 gr. Τα τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα παραδίδονται με δέρμα, ώστε να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση του είδους, το δε βάρος της εκάστοτε φέτας να είναι 240 gr – 260 gr περίπου.
	
	Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν θα γίνονται αποδεκτά.
	
	Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα αίματος και σπλάχνων.
	Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας.
	Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα για κατανάλωση.
	Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν έχουν υποστεί επανακατάψυξη.
	Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών.
	Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων.
	Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
	Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις.
	Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) επιμελώς συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφεται 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 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 ζώνη αλίευσης (FAO).
	Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος).
	Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος).
	Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος).
	Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά επανασυσκευάζονται.
	Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών … και καταργήσεως των κανονισμών…» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
	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.
	Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια - τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007.
	Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήματος ελέγχου κρίσιμων σημείων που προβλέπεται από το Π.Δ 56/1995 ή 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 –αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων.
	
	Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται σύμφωνα με την Αγορανομική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ Α2-1162/2004 ΦΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 107α της Α.Δ. 14/89 σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014).
	Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως εξής:
	Είδος αλιεύματος Μέγιστο ποσοστό επίπαγου Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ και εκσπλαχνισμένα 10%
	Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια
	Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα 15%
	αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη.
	Τα φρέσκα ψάρια να είναι συσκευασμένα σε ισοθερμικά κιβώτια μίας χρήσεως καλυμμένα με πάγο σε αναλογία αλιεύματος/πάγου 2/1, και να μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και να εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης τροφίμων.
	Για τα φρέσκα ψάρια απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα καθώς επίσης και τον κωδικό αριθμό Ε.Ε.
	Επί του τιμολογίου ή δελτίου αποστολής να αναφέρεται η ζώνη αλίευσης και ο κωδικός της, η ονομασία και η προέλευση, καθώς επίσης στο παραπάνω τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής στην πίσω σελίδα του να υπάρχει ωοειδές σφραγίδα κτηνιατρικής έγκρισης της ιχθυόσκαλας συνοδευόμενο με την υπογραφή του εκάστοτε κτηνιάτρου υπηρεσίας.
	Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων.
	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 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.
	Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, κατά την η παραλαβή η και μετά από αυτήν.
	H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του
	συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους.
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
	CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ
	15221000-3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
	03311000-2 ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
	ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 800-1000 gr/τεμ.
	ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία.
	Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
	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.
	Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.
	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 κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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 κατάλληλα διαπιστευμένους Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ 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.
	3 Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα ισοθερμικά οχήματα-ψυγεία (Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) και θα παραδίδονται σε θερμοκρασία -18οC μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθειάς κατάψυξης και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν.
	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.
	Κατά την ώρα παράδοση ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας χρήσης.
	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, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση.
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