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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 50( ΠΕΝΗΝΤΑ )

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΩΜΕΝΟ CPV 15511100-4
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ

147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
2.

Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών.

3.

Το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται η διασφάλιση της

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας σε υλικά
/υπηρεσίες.
4.

Την υπ αριθμ.

516/13-7-18 Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση Προγράμματος

Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 2018
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5.

Tην υπ αριθμ

Aπόφαση ΔΣ για την έγκριση πίστωσης

514/14-6-18

38.445,10€ και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 15511100-4 για την κάλυψη των αναγκών

του

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ
Νοσοκομείου, την

έγκριση της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών
6.

Την ΑΔΑ 6B6I469HΔ8-Δ3Ο

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
του εξής ειδους:

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΩΜΕΝΟ CPV 15511100-4

ως αναφέρονται στο συνημμένο 38.445,10EYΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
δακτυλογραφημένη

προσφορά

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ

διαγωνισμό

στην

Ελληνική

πρέπει να υποβάλλουν
γλώσσα,

και ώρα 10.00πμ

μέχρι

τις

στο Πρωτόκολλο του

Νοσοκομείου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των φακέλων από την
αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.
agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.
Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες
στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144
Οικονομικά στοιχεία

Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων

Δείγμα

ειδών.
Απαραίτητα

+

+

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της
οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το εξής παράρτημα :
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο
επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου .

Άρθρο 1ο Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους

ενδιαφερόμενους μέσα

στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.



Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.



Ο αριθμός της διακήρυξης.



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.
4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα
από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα
διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία
τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά
του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
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περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειμένου να αξιολογηθούν.
7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην
τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή
απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη
8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν
αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία

του προμηθευτή,

καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών.
9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό είδους, μπορεί κατά την
κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης της.
10. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα
είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και
επιπλέον εφόσον πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και
ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από
τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.
11.Oι συμμετέχοντες

στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή

απορρίψεως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και
της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της
δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση αυτή αφορά:
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους
διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα
μέλη του ΔΣ.

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
↓
Καταβολή φόρων
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
↓
Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του
εργατικού δικαίου
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↓
Φορολογική ενημερότητα.
Ασφαλιστική ενημερότητα.

↓


Πιστοποιητικό
από
τη
Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής.
Σε περίπτωση μη έκδοσης αυτού από
την ανωτέρω αρχή, απαιτείται να
προσκομίσετε
σχετική
έγγραφη
διαβεβαίωση από αυτήν.
Σε άλλη περίπτωση αντικαθίσταται με



Πτώχευση

ένορκη βεβαίωση
Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης
πτώχευση από Πρωτοδικείο.

σε

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα
μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις.
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική
κατακύρωση του διαγωνισμού.
Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές
Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη

στις αποθήκες του

Νοσοκομείου.
Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:
 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.


Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ

και να

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
Χρόνος παράδοσης των ειδών: Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του
Νοσοκομείου
Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από
νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από
κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν.
Άρθρο 3ο – Μεταφορά - Παράδοση - Παραλαβή.
Α) H μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι την Αποθήκη Τροφίμων και σε ώρες που θα
ορίζονται από το Τμήμα Διατροφής.
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Β) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή
του Νοσοκομείου.
Γ) Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι:
1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που
χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής.
2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον
προμηθευτή.
3. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.τ.λ.
4. Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για Χημικό, Μικροβιολογικό κ.τ.λ. έλεγχο,
συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα,
παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για
την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος).
5. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της
κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των
παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών.
6. Η παραλαβή των ειδών η σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής.
7. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη
αντιστοίχου πρακτικού παράβασης ή απόρριψης, που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 Ημερομηνία παραγγελίας.
 Ποσότητα.
 Είδος.
 Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης.
 Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο.
 Εάν η παράβαση έχει γίνει κατά το παρελθόν.
 Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν
παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε
να υπογράψει.
 Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία.
8. Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί να
παρίσταται σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος
τροφίμων.
Δ)

Τηρούμενη

διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν

πληροί τους όρους της σύμβασης:
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α) Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα η κατά πλειοψηφία την παραλαβή
των ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί

να είναι

ακατάλληλα προς

βρώση (ουσιώδεις

μακροσκοπικές αλλοιώσεις παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων ) ή ακατάλληλα
για κατανάλωση( σήμανση, ενδείξεις κ.τ.λ.) , να μην τα επιστρέφουν αλλά να καλούν
αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου μας, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν
μπορέσει

να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος , να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη

προκειμένου να εξετασθούν την επόμενη ημέρα..
α1. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως , διαφορετικά το Νοσοκομείο
έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή , η Δε
επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων, αν Δε είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος Δε γίνεται αμέσως , τότε ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως , διαφορετικά

το Νοσοκομείο

έχει το

δικαίωμα να τ΄αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή , όταν Δε
εκδοθεί το αποτέλεσμα , αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις
στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό , ο προμηθευτής απαλλάσσεται.
α3. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή, μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής του
Νοσοκομείου , ή ο νόμιμος αναπληρωτής του για την επίλυση της διαφοράς.
α4. Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, τότε
ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
δεν
συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών τότε τα είδη παραλαμβάνονται
κανονικά και ο προμηθευτής απαλλάσσεται.
α5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση

απόρριψης των ειδών για λόγους

ποιότητας , να ζητήσει δειγματοληψία , οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία.
β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των
ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται , τότε

ο

προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο
έχει το δικαίωμα

να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή , η

Δε επιτροπή να συντάξει

πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων

κυρώσεων.
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β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία , ο
προμηθευτής έχει το δικαίωμα

της διαιτησίας , οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω

παράγραφοι α3,α4, περί διαιτησίας.
Ε. Σε περίπτωση προσκόμισης

ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική

γλώσσα, Δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό
παράβασης.
ΣΤ. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει
τα σχετικά έγγραφα.
Ζ. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος , η ποσότητα , ο
χαρακτηρισμός της ποιότητας , κατηγορίας , ο τόπος προέλευσης , καθώς και κάθε άλλο
διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος

και θα υπογράφεται από τον

προμηθευτή.
Η. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται
και στο πρωτόκολλο παραλαβής , όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα παράβαση .
Θ. Ο προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω

πρακτικό και θα σημειώσει τις τυχόν

παρατηρήσεις του.
Ι. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στα
ανωτέρω

πρακτικά, ή Επιτροπή

Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει . Επίσης

μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή.
ΙΑ. Ο προμηθευτής

υποχρεούται

να δίνει στην Ε.Π. κάθε πληροφορία σχετική με το

χορηγούμενο είδος.
Άρθρο 4o Κυρώσεις
Α) Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκομείο ποιοτικά εκτρεπόμενο,
το Νοσοκομείο μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να καθορίσει
εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή.
Β) Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο Νοσοκομείο ή
παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα φέρει καθόλου,
ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη
αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει
αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για
τις τιμές και την ποιότητα

των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης
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Τιμών του Τμήματος

Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών) οπότε η τυχόν
επιπλέον

διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου

αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή,
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση του
Νοσοκομείου.
Γ) Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Νοσοκομείο να διαβιβάσει την Υπηρεσίας
μας το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό
παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών

από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο

Αποστολής και το Τιμολόγιο αγοράς .
Δ) Το Νοσοκομείο για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις δηλαδή
σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από όλη τη σύμβαση.
Ε) Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών
κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια.
ΣΤ) Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του
προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, απ’ αυτά που
έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης ή θα βεβαιούνται σας Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 6o – Ποιοτικοί Έλεγχοι – Δειγματοληψία.
Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : 1. Mακροσκοπικούς και
2. Εργαστηριακούς

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν :
1.

Το Χημικό

2.

Το Μικροβιολογικό

3. Τον Παρασιτολογικό
4. Τον Τοξικολογικό κ.τ.λ.
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Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων
και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές,
Κτηνιατρικές κ.τ.λ. Υπηρεσίες, από τις επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή
διενεργούν και τον μακροσκοπικό έλεγχο.
Όσο για τον εργαστηριακό, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια
εργαστήρια, τον διενεργούν

όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε

σε κάθε

περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω
περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα
στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ.
210-64.64.372, Δ/νση Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210-52.34.987 και 210-52.28.066, Δ/νση
Γεωργίας Αθηνών, τηλ. 210-52.33.890 –891,

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Ηρώων

Πολυτεχνείου 4) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη
δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,
απαραίτητη

είναι

η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο

οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο
εκπρόσωπος

του αρνείται

να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο

δειγματοληψίας, η

Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε
να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία.
Δ. Γενικότερα κατά τη διενέργεια

δειγματοληψίας πρέπει

να τηρούνται οι όροι

που

καθορίζονται στα «περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ή
σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.τ.λ.) τα οριζόμενα
στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί,
παραδίδεται

και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα

καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από
τη δειγματίζουσα Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή αρμόδια Υπηρεσία) .
ΣΤ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη
κανονικό – νοθευμένο, τότε ή δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.
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Άρθρο 5ο - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:
 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά
ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού
εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).
 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή το
Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν
κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από
έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα .
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην
πραγματοποίηση της προμήθειας.
 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή
υπηρεσιών).
ο

Άρθρο 6 - Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος).
 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού,
αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας

και

την

προβλεπόμενη

εγγύηση

καλής

εκτέλεσης

αυτής(εφόσον

προβλέπεται).
 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα.
 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις θα ισχύει για ένα
χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί
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μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των
ποσοτήτων.
 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη
προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα
προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα,
υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.
Άρθρο 7ο - Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις:
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του
σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την
προσφορά του και τη σύμβαση.
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:
 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4
παρ.3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16).
 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ
3335/Β/2014).
 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3
του Ν4412/16).
 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και
εισφοράς

υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17).

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των
προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του

Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του

Ν.3846/2010.
 Φόρος εισοδήματος 4%

επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος
εισοδήματος είναι 8%.
O Πρόεδρος ΔΣ –Διοικητής
Γεώργιος Δενδραμής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ. ΝΟ 50
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΛΑ CPV 15511100-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 38 .445,10€(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΦΠΑ 13%)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦ ΕΡΟΜ ΕΝΑ ΕΙΔΗ:
CPV 15 511000-4 ΓΑΛ Α

Περιγραφή
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΓΑΛΑ 0% ΛΙΠΑΡΑ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Ποσότητα
31150 κιλά
2010κιλά

Tιμή
1€
1,2€

Δαπάνη
+ 13% ΦΠΑ
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
31150€
2412€
33562€
4363,06€
37925,06€

Το χορη γούμ ενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π άρθρα 79 και
80, όπως αυτά έχουν τροποποιη θεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 1050/1996 ΦΕ Κ.263/Β/7.4.97,
Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε .Κ. 765/Β/24.7.98, τη ν Οδη γία 2000/13/Ε .Κ..
Να ανταποκρίνεται πλή ρως στους ισχύοντες υγειονομικούς καν όνες και τις
κτη νιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21 -2-1995, καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 853/2004
& 854/2004 « Συμ μ όρφωση τη ς Ε λλη νική ς νομοθεσίας προς τις Οδη γίες 92/46/Ε ΟΚ και
92/47/Ε ΟΚ του Συμ βουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν τη ν παρ αγωγή και
εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕ Κ 45/27 -2-95 τ. Α’), και τον
Ν4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ τη ς παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογή ς του
Ν4046/2012 « ΑΡΣΗ Ε ΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛ ΑΔΟ ΤΗΣ Ε ΠΕ ΞΕ ΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕ Ι Σ ΓΑΛ ΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » και το Νόμο 4336/15 Υποπ/γραφος
Α.3
Α: Ως « παστεριωμ ένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβλη θεί σε επεξεργασία που
ο
περιλαμβάνει τη ν έκθεση σε υψη λή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστη μα (+71,7 C
ο
τουλάχιστον για 15΄΄) ή σε χαμ η λή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστη μα (+63 C
τουλάχιστον για 30΄) ή σε διαδικασία παστερίωση ς που χρη σιμοποιεί διαφορετικούς
συνδυασμούς χρόνου και θερμ οκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθη κών για τη ν επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσμ ατος.
Β: Ν α παρουσιάζει αρνη τική αντίδραση στη ν δοκιμασία φωσφατάση ς και θετική
αντίδραση στη ν δοκιμ ασία υπεροξειδάση ς.
Γ: Μετά τη ν παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν
ο
υπερβαίνει τους 6 C, στη ν θερμ οκρασία στη ν οποία και συντη ρείται, η δε διάρκεια συντή ρη ση ς
του καθορίζεται μ ε ευθύνη του παρασκευαστή .
Δ. Να είναι ομ ογενοποιη μ ένο, που ση μαίνει ότι εάν μείνει σε ακινη σία 48 ώρες δεν
πρέπει να σχη μ ατίζεται φανερός διαχωρισμός τη ς κρέμας, η δε περιεκτικότη τα σε λίπος
3
τη ς υπερκείμ ενη ς ποσότ η τας 100 cm γάλακτος φιάλη ς του ενός Lit να μη διαφέρει
περισσότερο από το 10% τη ς περιεκτικότη τας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος.
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Ε . Το χορη γούμ ενο παστεριωμ ένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότη τα σε
ο
λίπος 3,5%, 2 % και 0 %. Ε πιπλέον, να έχει ειδικό βάρος στους 15 C 1,028 g/l (για το
πλή ρες) και στερεό υπόλειμ μ α χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ . %) 8,5 (για το 0%).

ΠΡΟΣΦ ΕΡΟΜ ΕΝΑ ΕΙΔΗ:
CPV 15511000-4 ΓΑΛ Α
1. Γάλα νωπό 0% σε συσκευασία 1 Lit .
2. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία 10 Lit.

Το παστεριωμ ένο γάλα θα πρέπει να πλη ρεί τα μικροβιολογικά χαρακτη ριστικά όπως
αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς (Ε Κ) 2073/2005 και 1441/2007, με
διαδικασίες παραγωγή ς σύμ φωνα με τις απαιτή σεις των Ε Κ178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004.
E n tero -Bacteriaceae m<1, M=5, n =5, c=1 cfu /ml.
Παθογόνα n =5, c=0, Απουσία σε 25 g.
Στη ν συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με εμφανή και ευδιάκριτους
χαρακτή ρες στα Ε λλη νικά:
 Η ένδειξη ¨ παστεριωμένο¨,¨γ άλ α¨,


Τ ο σήμα κ αταλ λ ηλ όλ ητας του προϊόντος,



Τ ο Εργ οστάσιο παραγ ωγ ής,



Η θερμοκ ρασία συντήρησής του, κ αθώς κ αι οι ημερομηνίες παστερίωσης κ αι
ανάλ ωσης αυτού,



Ο κ ωδικ ός παρτίδας.



Σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικ ό πεδίο με το σήμα του

προϊόντος η

διάρκ εια ζ ωής του γ άλ ακ τος σε ημέρες.
Η δε σή μανση να είναι σύμ φωνη μ ε τις διατάξεις σή μανση ς τροφίμων:

ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Ε ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ τη ς 25η ς Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη ν παροχή πλη ροφοριών για τα
τρόφιμ α

στους

καταναλωτές ,

τη ν

τροποποίη ση

των

κανονισμών

του

Ε υρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου (Ε Κ) αριθ. 1924/2006 και (Ε Κ) αριθ. 1925/2006 και τη ν
κατάργη ση τη ς οδη γίας 87/250/Ε ΟΚ τη ς Ε πιτροπή ς, τη ς οδη γίας 90/496/Ε ΟΚ του
Συμβουλίου, τη ς οδη γίας 1999/10/Ε Κ τη ς Ε πιτροπή ς, τη ς οδη γίας 2000/13/Ε Κ του
Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδη γιών τη ς Ε πιτροπή ς 2002/67/Ε Κ
και 2008/5/Ε Κ και του κανονισμού (Ε Κ) αριθ. 608/2004 τη ς Ε πι τροπή ς.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το γάλα να είναι σε (Α) και (Β ) συ σκευ ασία των 10 Lit και του 1 lit και.
Η πρώτη (Α) συσκευασία για τα είδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 1 να είναι Tetra Pak ή
άλλη ς ανάλογη ς και να πλη ρεί όλους τους κανόνες υγιεινή ς και τους όρους του Άρθρου
85 του Κ.Τ.& Π και των Τροποποιή σεων αυτού. Η πρώτη συσκευασία για το είδος με
αύξοντα αριθμ ό (Α/Α) 2 να είναι σακούλα από πλαστική ύλη κατάλλη λη για τρόφιμα με
πώμα. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότη τα στοιχείων στο γάλα που πιθανόν να

15

θέσει σε κίνδυνο τη ν ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώνει τη ν σύσταση ή τα οργανολη πτικά
χαρακτη ριστικά του γάλακτος.
Η δεύτερη συσκευασία για τα είδη με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 1 να είναι σε κιβώτια πλαστικά - μ ε χωρίσμ ατα που θα έχουν χειρολαβές για τη ν εύκολη μεταφορά τους. Τα
παραπάνω κιβώτια θα επιστρέφονται στον προμη θευτή . Η δεύτερη συσκευασία για το
είδος μ ε αύξοντα αριθμ ό (Α/Α) 2 να είναι χάρτινο κιβώτιο αντοχή ς.
Κατά τη ν παραλαβή , και όταν θεωρη θεί απαραίτη το από τη ν Ε πιτροπή Παραλαβή ς, θα
παραλαμ βάνεται ποσότη τα 500 - 1000 ml τα οποία θα βράζονται ενώπιον του
προμη θευτή ή του αντιπροσώπου του. Ε ά ν το γάλα όταν βράσει ¨κόψει¨, αυτό ση μαίνει
ότι έχει αυξη μ ένη οξύτη τα και ο προμη θευτή ς είναι υποχρεωμένος να αντικαταστή σει
όλη τη ν ποσότη τα του παραδιδομένου γάλατος.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δη λώνει στη ν προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο
παρασκευάζ ει το προσφερόμ ενο είδος και το οποίο θα πρέπει να διαθέτει Ισχύον
Πιστοποιη τικό περί εφαρμ ογή ς συστή ματος διαχείριση ς τη ς ασφάλειας των τροφίμων
σύμφωνα μ ε τις απαιτή σεις του προτύπου Ε Ν ISO 22000:2005.
Τα είδη και οι ποσότη τες θα παραδίδονται κάθε εργάσι μη μετά από έγγραφη παραγγελία,
η οποία θα δίδεται τη ν προη γούμενη ή δύο η μέρες πριν όταν μεσολαβεί αργία. Η
παράδοση του γάλατος θα είναι η επόμενη η μέρα τη ς η μέρας παραγωγή ς.
Η ώρα παράδοση ς αυστη ρώς οριζόμενη θα είναι η 07.00 π.μ. και δύναται να
τροποποιείται μ ε τις εκάστοτε έκτατες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:
1. Άδεια λειτουργίας τη ς Ε πιχείρη ση ς από τη ν αρμόδια Υπη ρεσία και σε περίπτωση που ο
συμμετέχων έχει τη ν έδρα του εκτός Νομού Αττική ς, και άδεια λειτ ουργίας του
υποκαταστή μ ατος στο Ν ομ ό Αττική ς, εφόσον υπάρχει. Η επιχείρη ση τροφίμων πρέπει να
προσκομ ίσει και τη ν καταχώρη ση ή τη ν έγκριση εγκατάστασή ς τους, σύμφωνα με τη ν
K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 . Όλες οι επιχειρή σεις τροφίμων έχουν τη ν υποχρέωση
καταχώ ρη ση ς ή έγκριση ς των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Κανονισμ ού (Ε Κ) υπ’ αριθμ ό. 852/2004. Αναγκαία συμπλη ρωματικά μέτρα εφαρμογή ς των
Κανονισμ ών (Ε Κ) υπ’ αριθμ . 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση τη ς Οδη γίας 2004/41/Ε Κ
του Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη ν υγιεινή των τροφίμων.
2. Ισχύον Πιστοποιη τικό περί εφαρμογή ς συστή ματος διαχείριση ς τη ς ασφάλειας των
τροφίμων [ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕ Κ1219β/4.10.20 00)] σύμφωνα με τις απαιτή σεις του
προτύπου Ε Ν ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορη γη θεί από διαπιστευμένους φορείς
Πιστοποίη ση ς από τον Ε ΣΥΔ για τη ν παραγωγή – παρασκευή – επεξεργασία, αποθή κευση ,
διακίνη ση και εμ πορία των προϊόντων.
Ε πίση ς, θα πρέπει να προσκομ ίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χη μικών
αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά
που αυτό ζη τείται.
Σε περίπτωση που ο συμ μ ετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή
παρασκευαστή ς, θα πρέπει ν α επισυνάψει:
ον
1
Ισχύον Πιστοποιη τικό περί εφαρμογή ς συστή ματος διαχείριση ς τη ς ασφάλειας των
τροφίμων σύμ φωνα μ ε τις απαιτή σεις του προτύπου Ε Ν ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει
χορη γη θεί από διαπιστευμ ένους φορείς Πιστοποίη ση ς από τον Ε ΣΥΔ για τη ν παρα γωγή –
παρασκευή των προϊόντων.
ον
2 Υπεύθυνη δή λωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση
των όρων τη ς διακή ρυξη ς και θα προμη θεύει τον συγκεκριμένο προμη θευτή με τα
προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωση ς σε αυτόν του διαγωνισμού.
ον
3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕ Κ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και
απολυμ ασμ ένα μ εταφορικά μ έσα -ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθή κευση ς του
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Νοσοκομ είου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2 -4 C, σύμφωνα με τη ν εκάστοτε
ισχύουσα Ν ομ οθεσία και θα φέρου ν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς
και το οποίο θα παραδίδεται μ ε το προϊόν. (Ε ΦΕ Τ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕ ΙΝΗΣ Νο9).
Τα μεταφορικά μ έσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλλη λόλη τας
Οχή ματος από Υγειονομ ική ς πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κα τά τόπους
Διευθύνσεις Δη μ όσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχή ματος
Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτη νιατρικές Υπη ρεσίες.

Κατά την ώρα παράδοση ς ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να
παραδίδει

στην

επιτροπή

παραλαβ ής

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 προμη θευτή ς υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και τη ν
ποσότη τα, σύμ φωνα μ ε τη ν δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίση ς και να
παρέχει στη ν επιτροπή παραλαβή ς κάθε πλη ροφορία και στοιχείο που θα τη ς ζη τείται
σχετικά μ ε τον προσδιορισμ ό του είδους.
ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑ
1. Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80 .
2. Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά μ ε διατη ρη μένα γάλατα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, που
προορίζονται

για

ανθρώπινη

76/118/Ε ΟΚ,

78/630/Ε ΟΚ

διατροφή

και

σε

79/1067/Ε ΟΚ

συμμόρφωση
του

προς

Συμ βουλίου

τις

οδη γίες

Ε υρωπαϊκών

Κοινοτή των.
3. Π.Δ. 56/2 1-2-1995 « Συμ μόρφωση τη ς Ε λλη νική ς νομοθεσίας προς τις Οδη γίες
92/46/Ε ΟΚ και 92/47/Ε ΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που
διέπουν τη ν παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα»
(ΦΕ Κ 45/27 -2-95 τ. Α) .
4. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 17 8/2002 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ τη ς 28η ς Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτή σεων τη ς νομ οθεσίας για τα τρόφιμα, για τη ν ίδρυση τη ς Ε υρωπαϊκή ς
Αρχή ς για τη ν Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμ ων (HACCP).
5. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιη μένα τρόφιμα και ζωοτροφές .
6. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινή ς Τροφίμων - προς αντικατάσταση τη ς
93/43 οδη γίας (Ε ΟΚ).
7. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 853/2004 τη ς 29η ς Απρ ιλίου 2004 για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινή ς για τα τρόφιμα ζωική ς προέλευση ς.
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8. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 854/2004 τη ς 29η ς Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για τη ν οργάνωση των επίση μων ελέγχων στα προϊόντα ζωική ς
προέλευση ς που πρ οορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο .
9. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ τη ς 29η ς Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισή μων ελέγχων τη ς
συμ μ όρφωση ς προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς του ς
κανόνες για τη ν υγεία και τη ν καλή διαβίωση των ζώων .
10. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΊΟΥ τη ς 27η ς Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με τη ν κατ άργη ση των οδη γιών
80/590/Ε ΟΚ και 89/109/Ε ΟΚ .
11. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 15η ς Νοεμβρίου 2005
περί μ ικροβιολογικών κριτη ρίων για τα τρόφιμα .
12. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 5η ς Δεκεμβρίου 2005 για
θέσπιση μ έτρων εφαρ μ ογή ς για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (Ε Κ)
αριθ. 853/2004 και για τη ν οργάνωση επίση μων ελέγχων βάσει των κανονισμών
(Ε Κ) αριθ. 854/2004 και (Ε Κ) αριθ. 882/ 2004, για τη ν παρέκκλιση από τον
κανονισμ ό (Ε Κ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίη ση των κ ανονισμών (Ε Κ) αριθ.
853/2004 και (Ε Κ) αριθ. 854/2004.
13. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ τη ς 23η ς Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων
φυτοφαρμ άκων μ έσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτική ς και ζωική ς
προέλευση ς και για τη ν τροποποίη ση τη ς οδη γίας 91/414/Ε ΟΚ του Συμβουλίου .

14.

K.Y.Α.

Αριθμ.

15523

/2006

(ΦΕΚ

1187/τ. Β’/31-8-2006)

Αναγκαία

συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2 004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
15. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 19η ς Δεκεμβρίου 2006
για καθορισμ ό μ έγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορ ισμένες ουσίες οι οποίες
επιμ ολύνουν τα τρόφιμ α .
16. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 6η ς Νοεμβρίου 2006 για
τροποποίη ση του κανονισμού (Ε Κ) αριθ. 853/2004 του Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμ βουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιε ινή ς για τα τρόφιμα
ζωική ς προέλευση ς .
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17. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 5η ς Δεκεμβρίου 2007 για
τη ν τροποποίη ση του κανονισμού (Ε Κ) αριθ. 2073/2005 τη ς Ε πι τροπή ς περί
μ ικροβιολογικών κριτη ρίων για τα τρόφιμα .
18. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 273/2008 τη ς Ε πιτροπή ς τη ς 5η ς Μαρτίου 2008 για τη
θέσπιση λεπτομ ερών κανόνων εφαρμογή ς του κανονισμού (Ε Κ) αριθ. 1255/1999
του Συμ βουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυση ς και ποιοτική ς αξιολόγη ση ς
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων .
19. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αρ ιθ. 1019/2008 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 17η ς Οκτωβρίου 2008 για
τη ν τροποποίη ση του παραρτή ματος ΙΙ του κανονισμού (Ε Κ) αριθ. 852/2004 του
Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη ν υγιεινή των τροφίμων .
20. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών κανόν ων υγιεινή ς για τα
τρόφιμ α αναγνώριση ς, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα .
21. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Κ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 30ή ς Νοεμβρίου 2009
σχετικά μ ε τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για τη ν εφαρμογή των κανονισμών
(Ε Κ) αριθ. 853/2004, (Ε Κ) αρι θ. 854/2004 και (Ε Κ) αριθ. 882/2004 του Ε υρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .
22. ΚΑΝ ΟΝ ΙΣΜΟΣ (Ε Ε ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ τη ς 14η ς Ιανουαρίου 2011 για
τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμ α .
23. Ν 4254/7.4.14 (Υποπαράγραφος ΣΤ τη ς παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογή ς
του

Ν 4046/2012

ΑΡΣΗ

Ε ΜΠΟΔΙΩΝ

ΣΤΟΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΣΤΟΝ

ΚΛ ΑΔΟ

Ε ΠΕ ΞΕ ΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕ ΙΣ ΓΑΛ ΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .
24. Ν όμ ος 4336/15 Υποπ/γραφος Α.3.
25. Ε ΦΕ Τ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕ ΙΝ ΗΣ Νο9.
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ΤΗΣ

